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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 
 

 

I. Általános rész 

 

A Budenz József Gimnázium Alapítvány a 2000. Évi C. törvény és a 224/2000 (XII. 

19.) kormányrendeletben foglaltak szerint közhasznú egyszerűsített éves beszámolót 

készít a kettős könyvvitel szabályai alapján.   

A fenti törvény  előírásai szerinti szabályzatokat elkészítették és azt folyamatosan 

karbantartják. 

A beszámoló fordulónapja 2011. december 31-e, a zárlati időpont 2012. március 31. 

A mérleg zárlati időpontja után lényeges esemény nem történt, ezért az éves 

beszámoló a számviteli törvény alapelveinek megfelelően az összes gazdasági 

eseményét tartalmazza. 

  A mérleg és az eredmény-kimutatás által felvázolt kép valódiságáról, pénzügyi 

jövedelmi vagyoni helyzetről jövedelmezőségi, likviditási és egyéb mutatók 

kiszámításával és a kapott eredmények elemzésével lehet meggyőződni. 

 

1. Vagyoni helyzet mutatói  

 

                    Megnevezés 2010 2011 

Befektetett eszközök aránya 

 (befektetett eszk./összes eszköz %) 

60,68 53,68 

Forgóeszközök aránya 

(forgóeszközök/összes eszközök %) 

39,32 46,32 

Saját tőke aránya 

(Saját tőke/összes eszközök %) 

99,99 98,28 

 

A táblázat értékeiből látható, hogy a befektetett eszközök aránya  csökkent az elmúlt 

év alatt. Ennek oka az állóeszközökben bekövetkezett csökkenés. Az alapítvány 2011. 

évben több számítástechnikai eszközöt is vásárolt, melyek jellemzően az elhasználódott 

eszközök pótlását szolgálták.  A  beruházás ellenére is csökkenés következett be az 

állóeszköz állományban a jelentős összegű értékcsökkenés miatt. A forgóeszközökön 

belül a megtakarítások összege nőtt. A saját tőke aránya   csökkent az előző évhez 

képest, melynek oka, hogy az alapítvány  mimimális összegű     rövidlejáratú 

kötelezettséggel rendelkezik a forduló napon.  
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Pénzügyi helyzet alakulása 

 

                Megnevezés 2010 2011 

 

Eladósodottság foka 

Kötelezettségek/összes eszköz % 

0 1,72 

Likviditás I 

Forgóeszközök/rövidlej.kötelezettségek 

% 

0 2687 

Likviditás II 

(Forg.eszk-készlet)/rövid lej.kötelez.% 

0 2687 

Likviditás III 

Pénzeszközök/rövid lej. kötelez. % 

0 2597 

 

 

2011-ben az alapítvány minimális összegű rövidlejáratú kötelezettséggel rendelkezik, 

mely szállítói illetve adóhatósági tartozásokat foglal magába. A likviditási mutatókból 

látható, hogy a tartozás összgének többszörösét kitevő pénzeszközzel rendelkezik az 

alapítvány. A mutatók értékéból megállapítható az is, hogy forgóeszközök között nem 

található készlet, ezt  a likviditás I és II mutató azonos  értéke jelzi, és az is látható, 

hogy a forgóeszközökön belül magas arányt képvisel a pénzeszközök értéke. 

 

II. Specifikus rész 

 

1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítés 

 

A befektetett eszközök értékcsökkenési leírását a számviteli politika szerint negyedévi 

gyakorisággal számolják el az üzembe helyezést követő hónaptól a kiselejtezés, 

értékcsökkenés hónapjáig. 2011. évben az értékcsökkenés elszámolására év végén 

került sor. 

Leírási kulcsok: ingatlanoknál 2%, műszaki és egyéb eszközöknél 14, 5% illetve 33%, 

az idegen tulajdonon végzett beruházás esetében a leírási kulcs 6%. 

Lineáris leírási kulcsok kialakításánál az elhasználódási idő becsült mértékét vették 

figyelembe. Az alapítvány a számítástechnikai eszközöknél a techika gyors fejlődéséből 

adódóan a maradványértéket 0 forintban állapította meg. 

A 100 e ft egyedi beszerzési éték alatti befektetett eszközök értékét üzembehelyezékor 

egy összegben számolják el . 
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Terven felüli értékcsökkenést nem mutat a főkönyvi kivonat. Az év során nem 

következett be olyan esemény, mely ezt indokolta volna.  

 

Jelen mérleg alátámasztására 2011. december 31. fordulónappal készült leltár.  

 

Az alapítvány tevékenységi köre nem indokol készletnyilvántartást, nem is 

rendelkeznek készlettel a mérleg fordulónapján. 

 

Irodaszerek, tisztítószerek, nem kerülnek készletre, beszerzésükre általában csak a 

szükségletek fedezése érdekében kerül sor. Nyomtatvány raktárral nem rendelkeznek, a 

beszerzett irodaszereket azonnal fel is használják. 

 

Követelések 

A mérleg e során  233e Ft szerepel, mely előlegként került kifizetésre későbbi 

elszámolási kötelezettség mellett. 

 

Saját tőke 

Az indulő tőke 1 030 000 Ft. 

A saját tőkét az év során realizált mérleg szerinti eredmény  861 eFt-tal növelte. 
 

Kötelezettségek 
 

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értéke 260e Ft , melyből 232e Ft szállítói 

tartozás, mely 2012. januárjában rendezésre került. A fennmaradó összeg az NAV felé 

került kiegyenlítésre a megfelelő adónemekre szintén 2012. januárjában. 

 

2. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés 

 

 A közhasznú tevékenység bevételei:  e Ft 

Központi költségvetéstől kapott támogatás: ...................................... 16 325 

Helyi Önkormányzattól kapott támogatás  ............................................. 496 

1 % -ból kapott támogatás  .................................................................... 700 

Egyéb  .............................................................................................. 40 341 

Pályázat .....................................................................................................0 

 

A közhasznú tevékenység ráfordításai:  e Ft 

Anyagköltség  .................................................................................... 1 925 

Igénybevett szolgáltatás  ..................................................................... 2 379 

Egyéb szolgáltatás  ................................................................................ 225 

Bérköltség  ...........................................................................................  200 

Személyi jellegű ..................................................................................... 121 
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Járulékok ................................................................................................. 54 

Értékcsökkenés .................................................................................. 1 140                                                                                     

 

Az anyag költségek a rezsivel kapcsolatosan felmerült víz, gáz áram költséget 

tartalmazza. 

Az igénybe vett szolgáltatások posta, telefon, könyvelési és egyéb szakértőkre fordított 

költségeket tartalmazza. Az egyéb szolgáltatások közé a bankköltségek kerültek.  

Az anyagjellegű ráfordításoknál emelkedés látható ami egyrészt a rezsi költségekben 

bekövetkezett áremelkedésből, másrészt a külföldi tanárok és diákok vendéglátásából 

adódott. 

Az előző évhez képest a személyi jellegű ráfordításoknál megtakarítás következett be,  

mely a bérköltségnél és a járulékoknál jelentkezett.  

Az értékcsökkenés összege alacsonyabb az előző évinél, melynek oka, hogy a meglévő 

eszközök folyamatosan veszítik értéküket és egy részük már teljesen leírodott. A 

beruházások csak a   használhatatlan berendezések pótlását szolgálják. 

 

Egyéb ráfordításként került elszámolásra az alapítvány által működtetett gimnáziumnak 

nyújtott támogatás. Az alpapítvány az összes költségvetéstől, gazdálkodoktól és 

magánszemélyektől kapott támogatását átadta a gimnáziumnak. 2011-ben kevesebb 

támogatást nyújtott a gimnáziumnak az alapítvány mint az előző évben, melynek oka a 

takarékos gazdálkodás és a költségek visszaszorítása. Ezen intézkedéseknek 

köszönhető, hogy a bevételek meghaladták a kiadásokat. 

A kapott támogatások az egyéb bevételek közé kerültek. 

Rendkívüli ráfordítás és bevétel nem került könyvelésre. 

 

III. Tájékoztató rész 

 

Az üzleti év során az igazgatóság tiszteletdíjának alakulását a melléklet tartalmazza. 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 

 

 

Budapest, 2012. május 06. 

 

 

 

                                                                  Budenz József Gimnázium Alapítvány 

                                                                           Budapest, 1021 Budenz u. 20-22 


