A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-542
2019. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Érkezés dátuma: 2021-06-07 14:59:17. Érkeztetési szám: EB00544532

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Belvárosi Tanoda Alapítvány
Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 1

Tárgyév:

0 0 0 0 1 8 9

töredék év
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0 1
0 1
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2019. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 9
0 1
0 1
időszak kezdete

0

1

2 0 1 9
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Belvárosi Tanoda Alapítvány
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

Település:

1 0 5 3

Közterület neve:
Házszám:

Budapest
Közterület jellege:

Henszlmann Imre
7.

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

fsz.

1/a.

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1

Ügyszám:

0 1 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

0 0 0 0 1 8 9

/P k.6 2 5 8 3

1 9 0 2 3 0 0 9

/1 9 9 0

1

4 1

Győrik Edit

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest,

2 0 2 1

0 5
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Belvárosi Tanoda Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

15 152

-13 922

1 213

14 102

-13 922

163

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök

B.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1 050

Forgóeszközök

1 133

1 050
-20

7 181

I. Készletek
II. Követelések

544

544

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

589

-20

6 637

16 285

-13 942

8 394

12 050

-10 761

1 398

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke

200

II. Tőkeváltozás/eredmény

12 699

200
-10 761

1 089

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)

-849

109

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

3 755

-3 181

574

3 755

-3 181

574

I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

480
16 285

6 422
-13 942
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Belvárosi Tanoda Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

13 513

11 031

91 294

13 513

91 294

11 367

91 294

13 513

11 031

91 294

ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások

11 367

91 294

ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

13 513

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

13 513

91 294

13 513

91 294

5. Anyagjellegű ráfordítások

9 429

5 488

9 429

5 488

6. Személyi jellegű ráfordítások

2 341

1 122

2 341

1 122

14

17

14

17

11 031

11 031

91 294

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások

2 578

21 792

84 558

2 578

21 792

84 558

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

14 362

21 792

91 185

14 362

21 792

91 185

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

14 362

91 185

14 362

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

91 185

-849

-10 761

109

-849

-10 761

109

-849

-10 761

109

-849

-10 761

109

10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Belvárosi Tanoda Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

9 851

90 271

9 851

90 271

350

350

350

350

614

480

614

480

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Nem
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2019. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Belvárosi Tanoda Alapítvány
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

7.

1 0 5 3

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Henszlmann Imre
Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

fsz.

1/a.

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
0 1 0 0 / P k .6 2 5 8 3

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

/1 9 9 0

0 0 0 0 1 8 9

1 9 0 2 3 0 0 9

1

4 1

Győrik Edit

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Középfokú oktatás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1990. évi LXV tv. 70 §

Gimnázium fenntartása, oktatással kapcsolatos feladatok ellátása
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Középiskolából kimaradt 16-25 éves fiatalok
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

135

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Belvárosi Tanoda Alapítvány
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

24 544

91 294

614

480

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

23 930

90 814

H. Összes ráfordítás (kiadás)

36 154

91 185

2 341

1 122

14 362

91 185

-11 610

109

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

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
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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]
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Belvárosi Tanoda Alapítvány
Támogatási program elnevezése: KAP program 2019
Támogató megnevezése:

MagNet Bank
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019

Támogatási összeg:

193

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

193

- tárgyévben felhasznált összeg: 193
- tárgyévben folyósított összeg:

193

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

193

Felhalmozási
Összesen:

193
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Belvárosi Tanoda Alapítvány
Támogatási program elnevezése: KAB-ME-18-KMR-C-26322
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018.09.01-2019.06.30

Támogatási összeg:

5 400

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

5 400

- tárgyévben felhasznált összeg: 5 400
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

5 400
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

1 142

Dologi

4 258

Felhalmozási
Összesen:

5 400
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Belvárosi Tanoda Alapítvány
Támogatási program elnevezése: Civil Pályázat III-1092/2019
Támogató megnevezése:

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V.kerület Önkormányzata
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.05.16-2019.12.15

Támogatási összeg:

350

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

350

- tárgyévben felhasznált összeg: 350
- tárgyévben folyósított összeg:

350

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

350

Felhalmozási
Összesen:

350
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.06.07 20.20.34

Adószám:
Törvényszék:
Ügyszám:
Nyilvántartási szám:

19023009-1-42
01 Fővárosi Törvényszék
0100 Pk 62583 /1990
01-01-0000189

Belvárosi Tanoda Alapítvány
1053 Budapest, Henszlmann Imre utca 7.

Kiegészítő melléklet
2019.

Fordulónap:

2019. december 31.

Beszámolási időszak:

2019. január 01. - 2019. december 31.

Budapest, 2021.05.21.

A gazdálkodó
képviselője
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
[EsBo program]

-1P.h.
Tartalomjegyzék:

1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.

A gazdálkodó bemutatása
Alakulás, célok, küldetés
A számviteli politika alkalmazása
A számviteli politika bemutatása
Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk
Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
Előző évek módosítása
Össze nem hasonlítható adatok
Befektetett eszközök
Befektetett eszközök jelentős tételei
Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

3.4.

Forgóeszközök
Forgóeszközök jelentős tételei
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

3.5.

Aktív időbeli elhatárolások
Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

3.6.

Saját tőke
Értékelési tartalék jelentős tételei

3.7.

Céltartalékok
Céltartalékok jelentős tételei

3.8.

Kötelezettségek
Kötelezettségek jelentős tételei
Kötelezettségek jelentős tételei
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
Biztosított kötelezettségek
Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

3.9.

Passzív időbeli elhatárolások
Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
Előző évek módosítása
Összehasonlíthatóság
Bevételek
Bevételek alakulása
Árbevétel jelentős tételei
Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei
Egyéb bevételek jelentős tételei
Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

4.4.

Ráfordítások
Ráfordítások alakulása
Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei
Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei
Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Belvárosi Tanoda Alapítvány

Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

-1Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei
Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Tájékoztató adatok
Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek
Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái
Könyvvizsgáló által felszámított díjak
Létszámadatok

Belvárosi Tanoda Alapítvány

Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

-1-

1. A gazdálkodó bemutatása
1.1. Alakulás, célok, küldetés
A Belvárosi Tanoda Alapítvány a középiskolát megkezde , de azt be nem fejező, beilleszkedési-,
magatartási- és életvezetési zavarokkal, tanulási nehézségekkel küzdő, hátrányos helyzetű ﬁatalok
középiskolai képzésének, mentálhigiénés gondozásának céljából fenntarto a és működte e a Belvárosi
Tanoda Alapítványi Gimnázium nevű, második esély )pusú középiskolát.
A fenntarto középiskola tárgyévben az alábbi tevékenységeket végezte:
16-25 éves, középfokú oktatásból kimaradt
kompetenciafejlesztése, személyiségfejlesztése;

ﬁatalok

gimnáziumi

nevelése,

oktatása,

hátrányos helyzetű ﬁatalok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
gyermek- és i2úságvédelem, iskolai szociális munka;
személyközpontú tanulási-tanítási folyamat és gondozás megszervezése és végzése;
az ére ségire való felkészítés segítése, a beilleszkedési esélyek javítása;
az egyéni képességek felismerése, azok tudatosításában és megerősítésében való segítségnyújtás;
a személyes problémák pszicho-szociális kezelése, gondozása;
közösségfejlesztés.

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
Az EMMI az Alapítványnak mint fenntartónak 2019.-ben
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A támogatási program keretében kapott támogatások végleges jelleggel felhasznált összegeit mutatják
be támogatásonként az alábbi táblázatok:

Támogatási program elnevezése:

KAP program 2019

Támogató megnevezése:

MagNet Bank

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

X

2029

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

193
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

193

-tárgyévben felhasznált összeg:

193

-tárgyévben folyósított összeg:

193

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

193

Felhalmozási:
Összesen:

193

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Projektünk a Belvárosi Tanoda Alapítvány hiánypótló oktató-nevelő tevékenységét személyközpontú
pályaorientációs programmal és szociális munkával támogatja. Célunk, hogy az iskolai
lemorzsolódással veszélyeztetett fiatalok megtalálják magukat és helyüket társadalmilag hasznos
tevékenységekben.
Pályaorientációs program / 2019.szeptember – november / heti 1 x 2 óra Cél: A képzések és a munka
világában való eligazodást segítő ismeretszerzés, tájékozódás és praktikus készségek fejlesztése. Olyan
támogató-motiváló környezetet teremtünk, amelyben ismereteket szerezhetnek továbbtanulási
lehetőségekről, teendőkről és a munkaerőpiacról, és elköteleződhetnek a tudatos jövőkép-építés mellett.
Szociális munka / 2019 márciustól. A Belvárosi Tanoda nevelési-oktatási koncepciójának szerves része
a szociális munka iskolai színtéren való alkalmazása, filozófiájában a pedagógiai és a szociális munka
közel áll egymáshoz, és támaszkodik is egymásra.

Támogatási program elnevezése:

Civil pályázat III.-1092/2019

Támogató megnevezése:

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros
V.kerület Önkormányzata

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Belvárosi Tanoda Alapítvány
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más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.05.16. - 2019.12.15.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

350
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

350

-tárgyévben felhasznált összeg:

350

-tárgyévben folyósított összeg:

350

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

350

Felhalmozási:
Összesen:

350

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnáziumot fenntartó BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY a
Gimnázium problémás és hátrányos helyzetű diákjai számára szervezett kirándulást Pécsre és
környékére 2019 szeptemberében a pályázati összeg felhasználásával. Az elmúlt években finanszírozott
kiránduláshoz hasonlóan célunk az volt, hogy diákjainknak bemutathassuk kulturális örökségünket,
valamint hogy a közös túrázás és főzés során jobban megismerhessük egymást, és az intenzív együttlét
során segíthessük őket problémáik megoldásában.
Az őszi kirándulásra 2019 szeptember 26-27-én került sor. A Budapest-Pécs vasúti közlekedést a diákok
részére ingyen biztosította a MÁV-Start a Zsolnay negyed meglátogatása miatt. Így a kirándulás
költségvetése lehetővé tett egy barlangtúrát is a vállalkozószellemű diákok számára, valamint az
Alapítványunk saját forrásból a többi résztvevő sárkányhajózás programját is finanszírozta.
Támogatási program elnevezése:

KAB-ME-18-KMR-C-26322

Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018.09.01-2019.06.30

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

5.400
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

5.400

-tárgyévben felhasznált összeg:

5.400

-tárgyévben folyósított összeg:

5.400

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:

1.142

Dologi:

4.258

Felhalmozási:
Összesen:
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A Belvárosi Tanoda Alapítvány pályázati programja a veszélyeztetett, vagy a szerfüggés korai jeleit
mutató szerfogyasztó 16-25 éves, a szervezettel kapcsolatba kerülő fiatalok és hozzátartozóik számára
kíván prevenciós célú szolgáltatásokat nyújtani.
Arra törekszünk, hogy a beilleszkedési zavarokkal küszködő fiatalok számára személyre szóló
életesélyeket fogalmazzunk meg - velük közösen - s őket olyan pszichés, fizikai és tudással felvértezett
állapotba hozzuk, hogy esélyeikkel önállóan is élni tudjanak. A cél az önálló, önmagát ismerő és
elfogadó, problémáit kezelni képes, személyes céljait megfogalmazó, harmonikus személyiség
alakítása. Legfontosabb alapelvünk a személyközpontúság, az egyén ill. az egyéniség tiszteletben
tartása, az egyedi adottságokhoz igazodó, azokból kiinduló személyiségfejlesztés. Olyan gondolkodásés szemléletmódot, valamint szolgáltatás-rendszert igyekszünk megvalósítani, mely a fiatalok
személyiségét, mint alakítható egészt kívánja megközelíteni, megérteni és megajándékozni a változás és
fejlődés lehetőségével.

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
3.1. Előző évek módosítása
A Corvin projekt építése miatt elvett ingatlan kivezetésre került a könyvekből.
Ingatlan
Bruttó: 14.676 ezer Ft
Értékcsökkenés: 3.538 ezer Ft

3.2. Össze nem hasonlítható adatok
A Belvárosi Tanoda 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
Immateriális javak értéke: 0 EFt
Tárgyi eszközök tárgyévi értéke: 163 ezer Ft
Befektetett pénzügyi eszközök tárgyévi értéke: 1.050 ezer Ft

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

3.4. Forgóeszközök
Forgóeszközök jelentős tételei
A mérleg Forgóeszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem
szerepel.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.
Belvárosi Tanoda Alapítvány
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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.

3.9. Passzív időbeli elhatárolások
Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei
A mérleg Passzív időbeli elhatárolások sorában szereplő tételek:
KAB-ME-19-E-0025: 5.804 ezer Ft
SZJA 1%: 618 ezer Ft
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4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
4.1. Előző évek módosítása
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan módosításra került a továbbutalási céllal kapott támogatások,
és azok továbbutalásának könyvelése. Korábban kötelezettségként tartottuk nyilván, ezt módosítva a
továbbutalási céllal kapott támogatás 967-es főkönyvi számon, a továbbutalt támogatás 863-es főkönyvi
számon szerepel.

4.2. Összehasonlíthatóság
A Belvárosi Tanoda Alapítvány eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi változások
miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.
A Belvárosi Tanoda 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 Belvárosi Tanoda Alapítvány bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi
táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása
Bevétel-kategória

Előző időszak
1000HUF
%

Tárgyidőszak
1000HUF
%

Árbevétel

0

0.0

0

0.0

Aktivált saját teljesítményérték

0

0.0

0

0.0

11.031

100.0

91.294

100.0

0

0.0

0

0.0

11 031

100.0

91 294

100.0

Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevételei
Bevételek összesen

Árbevétel jelentős tételei
Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Értékesítés nettó árbevétele nem jelenik meg.

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

Egyéb bevételek jelentős tételei
Továbbutalási céllal kapott normatíva: 57.871 ezer Ft
Továbbutalási céllal kapott köznevelési támogatás: 27.000 ezer Ft

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei
Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek bevétele nem jelenik meg.
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Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek
A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került
elszámolásra.

4.4. Ráfordítások
Ráfordítások alakulása
A Belvárosi Tanoda Alapítvány ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi
táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása
Ráfordítás-kategória

Előző időszak
1000HUF
%

Tárgyidőszak
1000HUF
%

Anyagjellegű ráfordítások

9.429

65.65

5.488

6.02

Személyi jellegű ráfordítások

2.341

16.30

1.122

1.23

14

0.1

17

0.02

2.578

17.95

84.558

92.73

0

0.0

0

0.0

14 362

100.0

91 185

100.0

Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Ráfordítások összesen

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 eredménykimutatás Egyéb ráfordítások során szereplő 57.871 ezer Ft a Gimnáziumnak továbbutalt
normatíva, 27.000 ezer Ft pedig a továbbutalt köznevelési támogatás.

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei
Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek ráfordítása nem jelenik meg.
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-1Kivételes 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 Belvárosi Tanoda 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 Belvárosi Tanoda Alapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított
díjak bemutatása nem előírás.

5.4. Létszámadatok
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 0 fő.
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