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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 
 

 

I. Általános rész 

 

A Budenz József Alapítványi Gimnázium 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 %) 

87,58 62,51 

Forgóeszközök aránya 

(forgóeszközök/összes eszközök %) 

12,42 37,49 

Saját tőke aránya 

(Saját tőke/összes eszközök %) 

26,69 28,78 

 

   

A táblázat értékeiből látható,  hogy a gimnázium  jelentős   befektetett 

eszközállománnyal rendelkezik. 

Az előző évhez képest csökkent az állóeszközök aránya, melynek oka a beruházások 

csökkenése és az eszközök fizikai és erkölcsi kopása. A forgóeszközök aránya 

jelentősen emelkedett, melynek oka a pénzeszközök növekedése. A saját tőke arányát a 

nyereség javította. 
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2. Pénzügyi helyzet alakulása 

 

                Megnevezés 2010 2011 

Eladósodottság foka 

Kötelezettségek/összes eszköz % 

73,31 71,22 

Likviditás I 

Forgóeszközök/rövidlej.kötelezettségek 

% 

16,94 52,64 

Likviditás II 

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

16,94 52,64 

Likviditás III 

Pénzeszközök/rövid lej. kötelez. % 

9,16 46,74 

 

Az eladósodottság foka javult az elmúlt év során, de még így is magas, melynek oka a 

kötelezettségek magas értéke. A likviditás I és II mutató értéke megegyezik, mivel 

készlettel nem rendelkezik a gazdálkodó. A mutatók alapján megállapítható, hogy a 

forgóeszközökön belül a pénzeszközök jelentős értéket képviselnek és közel a 

tartozások felét azonnal ki tudná egyenlíteni az iskola. 

 

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%. 

Lineáris leírási kulcsok kialakításánál az elhasználódási idő becsült mértékét vették 

figyelembe.  Az iskola 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 . 

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.  
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A gimnázium tevékenységi köre nem indokol készletnyilvántartást, nem is rendelkeznek 

készlettel a mérleg fordulónapján. 

 

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

szükségletek fedezése érdekében kerül sor. 

 

Követelések 

 

Itt került kimutatásra a decemberben elszámolásra kiadott 209 e Ft. 

 

Saját tőke 

A saját tőkét az év során realizált mérleg szerinti eredmény 72 eFt-tal növelte. 
 

Kötelezettségek 
 

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értéke 3.539e Ft , mely 1.425e ft értékben a 

munkavállalók január elején esedékes bérét és 1.738eFt értékben a NAV felé fizetendő 

adótartozásokat tartalmazza, melyek január hónapban adónemek szerint kerültek 

elutalásra. Szállítók felé 376e Ft   került januárban kiegyenlítésre 

 

2. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés 

 

 A közhasznú tevékenység bevételei:                                                   e Ft 

Alapítótól kapott támogatás ............................................................ 50 955 

 Pályázat ............................................................................................  688 

 

A közhasznú tevékenység ráfordításai:                                               e Ft  

Anyagköltség   ................................................................................ 1 450 

Igénybevett szolgáltatás   ................................................................ 11 751 

Egyéb szolgáltatás   ............................................................................ 540 

Bérköltség   .................................................................................... 25 422 

Megbízási díj  ..................................................................................... 313 

Személyi jellegű egyéb kifizetés   ......................................................3 641 

Járulékok  .........................................................................................6 963 

Értékcsökkenés    .............................................................................1 536                                                                                      

 

Az anyag költségek a nyomtatványok, dekorációs anyagok költségeit tartalmazza. 

Az igénybe vett szolgáltatások a bérleti díjakat, telefon, posta számítógép karbantartás, 

könyvelési és továbbképzési, a versenyekre, rendezvényekre fordított költségeket 
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tartalmazza. Az egyéb szolgáltatások közé a bankköltségek és a biztosítási díjak 

kerültek.   

Az anyagjellegű ráfordítások és a bérköltségek valamint  a járulékok értéke is csökkent 

az előző évhez képest. Az anyagjellegű ráfordítások és a pályazati úton elnyert 

támogatások értéke közel azonos mértékben csökkent, melynek oka a commenius 

pályázat elszámolásának befejeződése. Ezen kívűl  megtakarítás látható egyes anyag és 

igénybevett szolgáltatás tételnél is, mint pl. tisztítószereknél.  

 

A bérköltségnél megtakarítás látható annak ellenére, hogy a foglalkoztatottak száma 

nőtt. A megtakarítást eredményezhette, hogy ebben az évben nem fizetett 13. havi bért 

a gimnázium. A munkavállalók fiatalsága és a részmunkaidősök arányának emelkedése 

is csökkentette a bérköltséget.. A kötelező bér átsorolásokat a gimnázium a törvényben 

előírtak szerint elvégezte. A megtakarításból adódóan a járulékok mértéke is csökkent.  

 

Egyéb ráfordításként került elszámolásra a tanulóknak nyújtott támogatás.  

A kapott támogatások és pályázati pénzeszközök  az egyéb bevételek között kerültek 

elszámolásra. A gimnázium tanárai és diákjai a pályázaton nyert összegek segítségével 

külföldi tanulmányutakon vehettek részt.  

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 Alapítványi Gimnázium 

                                                                           Budapest, 1021 Budenz u. 20-22 


