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1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A Gyermekeinkért (Kossuth Gyakorló Gimnázium)Alapítvány 1992. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy
a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás
hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A könyvvezetés módja

A Gyermekeinkért (Kossuth Gyakorló Gimnázium)Alapítvány könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel
elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló
összeállítása megbízott külső szolgáltató feladata. A számviteli szolgáltatást nyújtó szervezet főbb adatai,
jellemzői az alábbiak: Adó-Nyerő Kft. 4220 Hajdúböszörmény,Korányi F.u.35. Adószám:13650739-2-09

2.2. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer
forintban kerülnek feltüntetésre.

2.3. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Gyermekeinkért (Kossuth Gyakorló
Gimnázium)Alapítvány kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való
eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.4. A számviteli politika tárgyévi változása

A tárgyévben a Gyermekeinkért (Kossuth Gyakorló Gimnázium)Alapítvány számviteli politikájában olyan
változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

2.5. A számviteli rend további sajátosságai

A kiemelt számviteli teendők ütemezése az alábbi:

Kiemelt számviteli teendők
Teendő Ütemezés

Főkönyvi kivonat készítése adatszolgáltatáskor vagy n. évente

Értékvesztések elszámolása értékeléskor vagy eseménykor

Céltartalék képzés és megszüntetése évente

Időbeli elhatárolások elszámolása évente vagy azonnal

Értékelési különbözetek elszámolása évente

Kerekítési különbözetek elszámolása évente

Értékhelyesbítések elszámolása évente

Éves elszámolású adók előírása évente

Analitika-főkönyv egyeztetése negyedévente
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Teendő Ütemezés

Leltár-analitika egyeztetése minden leltározásnál

2.6. Beszámoló választott formája és típusa

A Gyermekeinkért (Kossuth Gyakorló Gimnázium)Alapítvány a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez
hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít.

A Gyermekeinkért (Kossuth Gyakorló Gimnázium)Alapítvány az előző üzleti évhez hasonlóan a
beszámolóban a mérleget változatban állította össze.

A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra.
Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő értelmezése esetén a magyar
nyelvű szöveg az irányadó.

2.7. Mérlegkészítés választott időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja a fordulónapot követő 30. naptári nap. A megbízható és valós kép
bemutatásához szükséges értékelési feladatok ezen időszakban kerülnek elvégzésre, az üzleti évet és a korábbi
éveket érintő, ezen időszakban ismertté vált gazdasági események, információk, körülmények hatásait a
tárgyévi beszámoló tartalmazza.

2.8. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke
változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti
mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az
esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten,
előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.9. Jelentős összegű különbözetek értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentős
összegnek a 100 EFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A fogalom
alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.10. Jelentős összhatás értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős
különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy
eredménykimutatás sor értéke 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben változik. A
fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.11. Devizás tételek értékelése

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek,
- kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének
meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített
módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - az esetleges jogszabályi előírások esetleges
változásainak hatásain túl - nem változott.

2.12. Értékcsökkenési leírás elszámolása
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Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó
élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték
figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az
értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban -
negyedévente kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a
kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó
eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 200 EFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok,
szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy
összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz
hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 EFt-ot,
vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg
jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 EFt-ot, vagy az ennek
megfelelő devizaösszeget.

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban az esetleges jogszabályi
változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások az előző
üzleti évhez képest nem történtek.

2.13. Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez
képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100
EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet.

2.14. Visszaírások alkalmazása

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint
történik.

2.15. Értékhelyesbítések alkalmazása

A Gyermekeinkért (Kossuth Gyakorló Gimnázium)Alapítvány az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván
élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

2.16. Valós értéken történő értékelés

A Gyermekeinkért (Kossuth Gyakorló Gimnázium)Alapítvány a valós értéken történő értékelés lehetőségével
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nem kíván élni, így a mérlegben ehhez kapcsolódóan sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési
tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás ehhez kapcsolódóan értékelési különbözetet nem tartalmaz.

2.17. Alapítás-átszervezés költségei

Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok - az előző üzleti
évhez hasonlóan - a tárgyidőszakban költségként számolandók el.

2.18. Kísérleti fejlesztés aktiválása

A Gyermekeinkért (Kossuth Gyakorló Gimnázium)Alapítvány a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának
lehetőségével nem kíván élni, azokat - az előző üzleti évhez hasonlóan - minden esetben a tárgyidőszak
költségei között számolja el.

2.19. Vásárolt készletek értékelése

A vásárolt készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - a FIFO módszerrel megállapított áron
jelennek meg. Az értékelés során úgy kell eljárni, hogy a leltárban szereplő készleteket a legutóbbi beszerzések
egységárain kell számba venni, feltételezve, hogy mindig a legkorábban beszerzett készletek kerültek elsőként
felhasználásra.

2.20. Saját termelésű készletek értékelése

A saját termelésű készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - az egyedi tényleges előállítási
értéken (közvetlen önköltségen) jelennek meg.

2.21. Készültségi fok meghatározásának módszere

A befejezetlen termelés, befejezetlen szolgáltatás készültségének mértéke a már elvégzett tevékenységeknek a
félkész termék, illetve a késztermék (kész szolgáltatás) előállításához elvégzendő összes tevékenységhez
viszonyított arányában kerül meghatározásra.
Ennek az aránynak a meghatározásásához az adott termék/szolgáltatás előállítására leginkább jellemző,
megfelelő, mért és nyilvántartott (ennek hiányában kalkulált vagy becsült), elsősorban naturális mutatók
szolgálnak alapul.

2.22. Teljesítési fok meghatározásának módszere

Az értékesítés nettó árbevételéhez kapcsolódóan a a szerződés elszámolási egységére meghatározott mérték
(teljesítési fok) a ténylegesen elvégzett munkáknak az elvégzendő összes munkához viszonyított arányában
kerül meghatározásra.
Az arányosítás során a munkák az adott termék/szolgáltatás előállítására leginkább jellemző, megfelelő, mért
és nyilvántartott (ennek hiányában kalkulált vagy becsült), elsősorban naturális mutatók alapján kerülnek
számbavételre.

2.23. Céltartalék-képzés szabályai

A Gyermekeinkért (Kossuth Gyakorló Gimnázium)Alapítvány garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére,
valamint a várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok
szerint képez.

2.24. Ki nem emelt tételek értékelésének változása

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben
az esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt
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módosítás nem történt.

2.25. Értékelési szabályok más változásai

A számviteli politika más, az alkalmazott értékelési elveket és eljárásokat meghatározó elemeiben az esetleges
jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt jelentős
módosítás nem történt.

2.26. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános
szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.27. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint
történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.28. Önköltségszámítás szabályai

Nagyságrendi mentesítés alapján a Gyermekeinkért (Kossuth Gyakorló Gimnázium)Alapítvány az
önköltségszámítás rendjét nem szabályozta. Az önköltség meghatározása az általános szabályok szerint,
utókalkulációval történik.

2.29. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A közhasznú jogállás alapján közzéteendő kiegészítő információk, az üzleti évben végzett főbb tevékenységek
és programok az alábbiak:
Az alapítvány működése biztosítja a gimnáziumban azt, hogy a diákok nagyszámú versenyen vehessenek részt,
ami fontos tényezője az eredményes szereplés feltételeinek. Az alapítvány az esélyegyenlőséget szolgálja
azáltal, hogy nevezési díjat, részvételi költséget is finanszíroz. A jutalmazásokkal az eredményeket ismeri el és
inspirálja a tanulókat a folytatásra. A konferencián való részvétel támogatása a szakmai előmenetelhez nyújt
lehetőséget.
A 2020-as év meghatározó jelensége volt a COVID-19 járvány, mely meghiúsította azon események nagy
részét, melyek támogatása leginkább jellemzi az alapítványt. Elmaradtak a versenyek, így a részvételi
költségek nem terhelték a pénzügyi keretek, és a jutalmazások köre is szűkebb volt. 
Előző évi kérvény alapján a pályaválasztás segítésére szolgáló iskolai szintű program támogatása valósult meg
2020 évi kifizetéssel, az élményalapú tapasztalatszerzést és a pályaválasztás korai orientálását szolgálva a
tudományos játszóház belépőjének biztosításával
A korlátozások figyelembevételével befejezhető versenyfordulókon való részvétel volt a másik támogatott
terület. Elsősegélynyújtásban, angol és olasz nyelvi versenyeken vettek részt diákok. 
Hagyományosan szerveződött a Dr. Szegedi Ervin Verseny, aminek a lebonyolítására és a díjaira a támogatást
fel is használta a szervező közösség. Az utolsó pillanatban letiltott rendezvény beszerzett dolgai a következő
alkalommal megrendezendő eseményen kerülnek felhasználásra, a tehetséggondozást szolgálva.
Két nagy volumenű támogatás valósult meg ezeken kívül. Az egyik a háziversenyen és a megyei-, országos
versenyeken elért eredmények elismerésére, valamint a végzősök díjazására fordított összeg.
A másik az iskola digitális eszközparkjának a kiegészítését szolgálta. A pályázati beszerzés kiegészítéseként
megvalósult támogatás a természettudományos képzésben a kisebb csoportok számára egyénileg
kollaborációban végzett munkát tesz lehetővé. A digitális kompetencia fejlesztésében és az IKT
alkalmazásában nagy lépést jelent.
A támogatásokra vonatkozóan közlendő adatok a kiegészítő melléklet Bevételek fejezetében kerülnek
bemutatásra.

Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai
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Az üzleti évben végzett főbb tevékenység és programok az alábbiak:
Az alapítvány az alapító okiratában szereplő célok mentén a gimnázium széles skálájú mindennapi
tevékenységét támogatja, úgymint tehetséggondozás, magas minőségű napi iskolai munka, eszköz és
anyagigényeinek biztosítása. Az iskola tevékenységének egyik fő pillére tehetséggondozás. A tanulók és a
tantestület elkötelezettsége és tehetsége megalapozza és kiérleli a sok területen hasznosítható tudást, de annak
fejlesztéséhez és megmutatásához szükséges anyagi feltételek biztosítását az alapítvány végzi. A támogatott
versenyek sokszintűek, mind tantárgyi vonatkozásban, mind szervezési szint tekintetében: az iskolai belső
megmérettetéstől a nemzetközi részvételig terjed. Évente több száz diák indul valamely versenyen, sokan több
tantárgyból is. 
Az iskolán belüli, valamint városi, megyei, országos vagy nemzetközi versenyek első fordulóiban és a még
megrendezhető fordulóiban több száz diák vesz részt.
Minden tantárgy képviselve van ezeken: irodalom, történelem, idegen nyelv, természettudományok,
művészetek. Ebben az évben realizálódó versenyek: az OKTV-k, az Arany János, Arany Dániel, Mikola
Sándor (1-2 forduló), Hevesy György, Nemes Tihamér, a Savaria verseny, , Festival 'Italiano csapatverseny,
valamint angol nyelvű vitaverseny. A nevezési díjakat, az utazási és részvételi költségeket fedezi az alapítvány.
Jutalmazásra a március 15-i ünnepségen, a ballagáson és az évzárón került sor. Az utóbbi kettőn nem csak a
versenyeredmények, hanem az iskolai életben való eredményes munka is számít. A helyi versenyek esetében
a helyezettek könyvjutalmát és a plakettek előkészítését biztosítja az alapítvány, valamint egyes tantárgyak
kiemelkedő eredményeinek díjazására is keretet ad.
A továbbtanulás támogatásaként értelmezhető az Agórába való látogatás finanszírozása az iskolai
pályaválasztási nap keretében.
Továbbra is támogatja az alapítvány az elsősegélynyújtó csapatversenyt. Támogatásuk nem csak versenyek
tekintetében eredményes, hanem rendezvények biztosításában is. Az érdeklődés mértékének következtében
referenciaintézménnyé vált az iskola, így imitátorként és felkészítőként is utaznak diákok az alapítvány
jóvoltából. Ennek nagy hatása van a diákok elsősegélyhez való viszonyulásában.
Az alapítvány segítségével szponzori támogatást kap az iskola által szervezett megyei fizikaverseny, mely
évente 60-70 diák számára nyújt versenyzési, kapcsolatteremtési lehetőséget, alkalmat a továbbtanulási
lehetőségekkel és a tudományos eredményekkel való ismerkedésre.
Egy pályázati eszközbeszerzést kiegészítő támogatás 2x20 fő számára biztosított iskolai használatra IKT
eszközt és annak tárolását, feltöltését lehetővé tévő berendezést.

Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása

A támogatási program keretében kapott támogatások végleges jelleggel felhasznált összegeit mutatják be
támogatásonként az alábbi táblázatok:

Támogatási program elnevezése: Támogatás

Támogató megnevezése: Gazdasági Társaság

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó X

Támogatás időtartama: 2020.év

Támogatás összege (1000HUF) 2,200

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 2,200

-tárgyévben felhasznált összeg: 2,200

-tárgyévben folyósított összeg: 2,200

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi:
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Dologi: 2,200

Felhalmozási:

Összesen: 2,200

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az alapítvány a Richter Gedeon Nyrt-től kapott 200.000 Ft támogatást és a korábbi évről ugyanerre a célra
kapott, de el nem költött 70.000 Ft támogatást a Dr. Szegedi Ervin Megyei Fizikaverseny szervezésére,
helyezettjeinek díjazására szánta. A rendezvény járvány miatti elmaradása okán a megvásárolt jutalmak a
2021-es verseny alkalmával kerülnek kiosztásra. Az alapítvány számlájára a nevezett verseny támogatására
egyénektől érkezett korábbi felajánlásokat a következő években kívánja felhasználni.
Célzott támogatás érkezett az alapítványhoz 2 millió Ft értékben, melyet tabletek és azok tartozékainak
beszerzésére fordította az alapítvány.
A meg nem nevezett célú támogatói összegeket a közhasznú tevékenységek finanszírozásához használta fel.

Támogatási program elnevezése: NAV szja 1%

Támogató megnevezése: Nemzeti Adó-és Vámhivatal

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2020.év

Támogatás összege (1000HUF) 1,389

-ebből a tárgyévre jutó összeg:

-tárgyévben felhasznált összeg:

-tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi:

Dologi: 937

Felhalmozási: 452

Összesen: 1,389

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A kapott támogatást az alapítvány igénybevett szolgáltatások költségeire fordította.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

Mérlegadatok változása

1000HUF Előző
időszak

Tárgyidőszak Abszolút
változás

A. Befektetett eszközök 937 1 458 521

A.I. Immateriális javak 0 0 0
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1000HUF Előző
időszak

Tárgyidőszak Abszolút
változás

A.II. Tárgyi eszközök 937 1 458 521

A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0

B. Forgóeszközök 6 225 6 179 -46

B.I. Készletek 0 0 0

B.II. Követelések 0 0 0

B.III. Értékpapírok 0 0 0

B.IV. Pénzeszközök 6 225 6 179 -46

C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0

 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 7 162 7 637 475

D. Saját tőke 7 162 7 637 475

D.I. Induló tőke / Jegyzett tőke 60 60 0

D.II. Tőkeváltozás / Eredmény 6 822 7 102 280

D.III. Lekötött tartalék 0 0 0

D.IV. Értékelési tartalék 0 0 0

D.V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú
tevékenységből)

280 475 195

D.VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 0

E. Céltartalékok 0 0 0

F. Kötelezettségek 0 0 0

F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0

F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0

F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 0 0 0

G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0 0

 FORRÁSOK ÖSSZESEN 7 162 7 637 475
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A táblázat a mérlegadatok változását mutatja be a mérleg szerkezetének megfelelően. A változás kifejezhető értékben,

százalékban, vagy mindkettőben.

Eredménykimutatás adatainak változása

1000HUF Előző
időszak

Tárgyidőszak Változás
%-ban

1. Értékesítés nettó árbevétele 0 0 0.00

2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0.00

3. Egyéb bevételek 2 773 3 589 29.43

4. Pénzügyi műveletek bevételei 1 1 0.00

5. Anyagjellegű ráfordítások 2 423 937 -61.33

6. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 0.00

7. Értékcsökkenési leírás 71 2 178 2 967.61

8. Egyéb ráfordítások 0 0 0.00

9. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0.00

B. Összes ráfordítás 2 494 3 115 24.90

C. Adózás előtti eredmény 280 475 69.64

10. Adófizetési kötelezettség 0 0 0.00

D. Tárgyévi eredmény 280 475 69.64

A táblázat az eredménykimutatás adatainak változását mutatja be az eredménykimutatás szerkezetének megfelelően. A

változás kifejezhető értékben, százalékban, vagy mindkettőben.

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök összetétele és annak változása

Eszközök (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak

Befektetett eszközök 13.08 19.09

Immateriális javak 0.00 0.00

Tárgyi eszközök 13.08 19.09
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Eszközök (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak

Befektetett pénzügyi eszközök 0.00 0.00

Forgóeszközök 86.92 80.91

Készletek 0.00 0.00

Követelések 0.00 0.00

Értékpapírok 0.00 0.00

Pénzeszközök 86.92 80.91

Aktív időbeli elhatárolások 0.00 0.00

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 100.00 100.00

Előző időszak

Befektetett eszkö...

Forgóeszközök

Tárgyidőszak

Befektetett eszkö...

Forgóeszközök

A táblázat az eszközök megoszlását és részarányait mutatja be mindkét évre.

Források összetétele és annak változása

Források (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak

Saját tőke 100.00 100.00

Jegyzett tőke 0.84 0.79

Jegyzett, de be nem fizetett tőke 0.00 0.00

Tőketartalék 0.00 0.00

Eredménytartalék 95.25 92.99

Lekötött tartalék 0.00 0.00

Értékelési tartalék 0.00 0.00

Adózott eredmény 3.91 6.22

Céltartalékok 0.00 0.00

Kötelezettségek 0.00 0.00

Hátrasorolt kötelezettségek 0.00 0.00

Hosszú lejáratú kötelezettségek 0.00 0.00

Rövid lejáratú kötelezettségek 0.00 0.00

Passzív időbeli elhatárolások 0.00 0.00

FORRÁSOK ÖSSZESEN 100.00 100.00

A táblázat a források megoszlását és részarányait mutatja be mindkét évre.

3.3. Vagyoni helyzet

Befektetett eszközök fedezettsége
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A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 764.4 %-ban, a tárgyévben 523.8 %-ban
fedezte.

A mutató azt fejezi ki, hogy a saját tőke milyen mértékben fedezi a befektetett eszközök záró állományát az előző évben és

a tárgyévben. Nem számítható, ha a saját tőke negatív, bármelyik tényező nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Saját tőke változása

A saját tőke az előző évhez képest 475 EFt értékkel, 6.6 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke
az előző évhez képest nem változott.

Ez a mutató azt fejezi ki, hogy a saját tőke az előző évről a tárgyévre hogyan változott, ezen belül a válasz kitér a jegyzett

tőke változására.

Tőkeerősség

A Gyermekeinkért (Kossuth Gyakorló Gimnázium)Alapítvány saját tőke aránya az összes forráson belül az
előző évben 100.0 %, a tárgyévben 100.0 %. A gazdálkodó tőkeerőssége nem változott.

A mutató a saját tőke és az összes forrás arányát fejezi ki. Nem számítható, ha bármelyik tényező nulla vagy negatív, vagy

a végeredmény értékelhetetlen.

Kötelezettségek dinamikája

A Gyermekeinkért (Kossuth Gyakorló Gimnázium)Alapítvány kötelezettségei az előző évhez képest értékben
nem változtak.

A mutató a kötelezettségek alakulását fejezi ki, azon belül a rövid lejáratú kötelezettségek arányának alakulását. Nem

számítható, ha a kötelezettségek állománya bármelyik évben nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

Pénzeszközök változása

A pénzeszközök állománya 46 EFt értékkel, 0.7 %-kal csökkent.

A mutató a pénzeszközök százalékos és abszolút változását fejezi ki az előző évhez képest. %-os változás nem számítható,

ha a pénzeszközök állománya bármelyik évben nulla vagy negatív, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Likvid eszközök aránya

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 86.9 %, a
tárgyévben 80.9 % volt.

A mutató a rövid távú likviditást befolyásoló eszközök arányát fejezi ki az összes eszközhöz képest az előző évben és a

tárgyévben. Nem számítható, ha a mérlegfőösszeg nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

3.5. Jövedelmezőség

Bevétel alakulása

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 2,774 EFt, a tárgyévben 3,590 EFt
volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 816 EFt értékkel, 29.4 %-kal növekedett.

Gyermekeinkért (Kossuth Gyakorló Gimnázium)Alapítvány                           Kiegészítő melléklet

[EsBo program]



Oldal: 15

A mutató az összes bevétel (árbevétel, egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevételei) évesített adatának abszolút és

százalékos változását mutatja be. A százalékos változás nem számítható ha az előző évi adat nulla.

Az árbevétel dinamikája

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 0 EFt, a tárgyévben 0 EFt volt. Az
árbevétel az előző évhez képest nem változott.

A mutató az összes árbevétel évesített adatának abszolút és százalékos változását mutatja be. A százalékos változás nem

számítható, ha az előző évi adat nulla.

Vagyonarányos adózott eredmény (ROA)

Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 3.9 %-át, a tárgyévben a 6.2 %-át teszi ki.

A mutató az adózott eredmény és a mérlegfőösszeg arányát fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha

valamelyik tényező nulla vagy negatív, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Jegyzett tőke arányos adózott eredmény

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 466.7 %, a tárgyévben
791.7 % volt.

A mutató az adózott eredmény és a jegyzett tőke arányát fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha

valamelyik tényező nulla vagy negatív, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE)

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 3.9 %, a tárgyévben 6.2 % volt.

A mutató az adózott eredmény és a saját tőke arányát fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha a saját

tőke nulla vagy negatív, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Bevétel arányos adózott eredmény

Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 101 Ft, a tárgyévben 132 Ft adózott eredmény jutott.

A mutató azt fejezi ki, hogy az összes bevételnek mekkora eredményhányada volt az előző évben és a tárgyévben. Nem

számítható, ha az összes bevétel nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Befektetett eszközök hatékonysága

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 299 Ft, a tárgyévben 326 Ft
adózott eredmény jutott.

A mutató az ezer forint értékű befektetett eszközre jutó adózott eredmény alakulását mutatja be az előző évben és a

tárgyévben. Nem számítható, ha a befektetett eszközök értéke nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Egy napra jutó árbevétel

A gazdálkodó sem az előző évben, sem a tárgyévben nem realizált árbevételt.

A mutató az időszak egy naptári napjára átlagosan jutó árbevételt mutatja be az előző évre és a tárgyévre.
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Az adózott eredmény dinamikája

Az adózott eredmény az előző évben 280 EFt, a tárgyévben 475 EFt volt. Az előző évhez képest az adózott
eredmény 195 EFt értékkel növekedett.

A mutató a mérleg szerinti eredmény előző évi és tárgyévi adatát, annak alakulását mutatja be.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát
nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek
minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Gyermekeinkért (Kossuth Gyakorló Gimnázium)Alapítvány mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi
változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

4.3. Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése
szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

4.4. Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek

A Gyermekeinkért (Kossuth Gyakorló Gimnázium)Alapítvány pénzügyi helyzetének megítéléséhez
szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további,
a számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások
nincsenek.

4.5. Befektetett eszközök

Immateriális javak jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Immateriális jószág nem szerepel.

Tárgyi eszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő tárgyi eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok -
elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Tárgyi eszközök jelentős tételei (1000HUF) Összeg

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 1 458

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Befektetett pénzügyi eszköz nem szerepel.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

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

Készletek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Készlet nem szerepel.

Követelések jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Követelés nem szerepel.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.

Értékpapírok jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között forgatási célú Értékpapír nem szerepel.

Pénzeszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő pénzeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok -
elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF) Összeg

1. Pénztár, csekkek 27

2. Bankbetétek 6 152

4.7. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Aktív időbeli elhatárolás nem szerepel.

4.8. Saját tőke

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

Értékhelyesbítések alakulása

A Gyermekeinkért (Kossuth Gyakorló Gimnázium)Alapítvány a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés
lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

Értékhelyesbítéssel érintett eszközök

A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek.

Valós értékelés bemutatása

A Gyermekeinkért (Kossuth Gyakorló Gimnázium)Alapítvány a tárgyidőszakban a pénzügyi
instrumentumok meghatározott körére alkalmazható valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt.

4.9. Céltartalékok

Céltartalékok jelentős tételei
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A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel.

4.10. Kötelezettségek

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.

Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hátrasorolt kötelezettség nem szerepel.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hosszú lejáratú kötelezettség nem szerepel.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Rövid lejáratú kötelezettség nem szerepel.

Egy éven belül esedékes kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Egy éven belül esefékes kötelezettség nem szerepel.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn.

4.11. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Passzív időbeli elhatárolás nem szerepel.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát
nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb
nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

5.2. Összehasonlíthatóság
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A Gyermekeinkért (Kossuth Gyakorló Gimnázium)Alapítvány eredménykimutatásában az adatok - az
esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő
adatával.

A Gyermekeinkért (Kossuth Gyakorló Gimnázium)Alapítvány adófizetési kötelezettsége körében - az
esetleges jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes
adatainak összehasonlításában korrekciót kívánna.

5.3. Bevételek

Bevételek alakulása

A Gyermekeinkért (Kossuth Gyakorló Gimnázium)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

Egyéb bevételek 2 773 100.0 3 589 100.0

Pénzügyi műveletek bevételei 1 0.0 1 0.0

Bevételek összesen 2 774 100.0 3 590 100.0

Bevételek alakulása és megoszlása
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Árbevétel Aktivált saját ... Egyéb bevételek Pénzügyi művele...

Előző időszak

Tárgyidőszak

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

Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei
az alábbiak:
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Tétel tartalma (1000HUF) Összeg

Cégek támogatása 2 200

NAV szja 1% 1 389

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

A pénzügyi műveletek bevételeiben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege
és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei (1000HUF) Összeg

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 1

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgyidőszakban elszámolt bevételek közül nagysága vagy előfordulása miatt kivételesnek tekintendő tételek
jellege és összege az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Bevétel jellege (1000HUF) Összeg

Céges támogatás 2 200

NAV szja 1% 1 389

5.4. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A Gyermekeinkért (Kossuth Gyakorló Gimnázium)Alapítvány ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását
mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása
Ráfordítás-kategória Előző időszak

1000HUF %
Tárgyidőszak

1000HUF %

Anyagjellegű ráfordítások 2 423 97.2 937 30.1

Személyi jellegű ráfordítások 0 0.0 0 0.0

Értékcsökkenési leírás 71 2.8 2 178 69.9

Egyéb ráfordítások 0 0.0 0 0.0

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0.0 0 0.0

Ráfordítások összesen 2 494 100.0 3 115 100.0
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Ráfordítások alakulása és megoszlása
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Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és
azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF) Összeg

05. Anyagköltség 937

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Személyi jellegű ráfordítás nem jelenik meg.

Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Egyéb ráfordítás nem jelenik meg.

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek ráfordítása nem jelenik meg.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások

A tárgyidőszakban elszámolt költségek és ráfordítások közül nagysága vagy előfordulása miatt kivételesnek
tekintendő tételek jellege és összege az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Költség és ráfordítás jellege (1000HUF) Összeg

Anyagköltség 937

6. Tájékoztató adatok

6.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A beszámolási időszakban a Gyermekeinkért (Kossuth Gyakorló Gimnázium)Alapítvány kapcsolt felekkel
lényeges, bemutatást kívánó, nem a szokásos piaci feltételek között megvalósuló ügyletet nem bonyolított.

6.2. Könyvvizsgáló által felszámított díjak
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A Gyermekeinkért (Kossuth Gyakorló Gimnázium)Alapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a
könyvvizsgáló által felszámított díjak bemutatása nem előírás.

6.3. Létszámadatok

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszámának állománycsoportonkénti bontása nem releváns, az
összesített létszámadatok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása
Előző

időszak
Tárgyidőszak

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 1 1

6.4. Környezetvédelmi sajátosságok

A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben közvetlen környezetvédelmi kötelezettsége nem volt,
ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő
környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A Gyermekeinkért (Kossuth Gyakorló
Gimnázium)Alapítvány veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot érdemben nem termel, nem tárol.

6.5. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és
valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.

6.6. COVID-19 hatások

A COVID-19 koronavírus világjárvány okozta helyzet a Gyermekeinkért (Kossuth Gyakorló
Gimnázium)Alapítvány gazdálkodására is hatást gyakorol, de az a gazdálkodás folytatásával kapcsolatban
lényeges ismert bizonytalanságot nem jelent. Az ezzel kapcsolatos kockázatok, az azokra adott válaszok a
beszámolóban megfelelően bemutatásra kerültek.
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Nyilvántartási szám:
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Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére (4. sz. melléklet) 
Beszámolási időszak: 2020. január 01. - 2020. december 31.

1000HUF
Alaptevékenység

Előző év Tárgyév
Vállalkozási tevékenység
Előző év Tárgyév

Összesen
Előző év Tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele 0 0 0 0 0 0

2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 0 0 0

3. Egyéb bevételek 2 773 3 589 0 0 2 773 3 589

 ebből: - tagdíj 0 0 0 0 0 0

 - alapítótól kapott befizetés 0 0 0 0 0 0

 - támogatások 2 773 3 589 0 0 2 773 3 589

 ebből:adományok 722 2 200 0 0 722 2 200

4. Pénzügyi műveletek bevételei 1 1 0 0 1 1

A. Összes bevétel (1+-2+3+4) 2 774 3 590 0 0 2 774 3 590

 ebből: - közhasznú tevékenység bevételei 2 774 3 590 0 0 2 774 3 590

5. Anyagjellegű ráfordítások 2 423 937 0 0 2 423 937

6. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 0 0 0 0

 ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 0 0 0 0 0 0

7. Értékcsökkenési leírás 71 2 178 0 0 71 2 178

8. Egyéb ráfordítások 0 0 0 0 0 0

9. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0 0 0 0

B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9) 2 494 3 115 0 0 2 494 3 115

 ebből: - közhasznú tevékenység ráfordításai 2 494 3 115 0 0 2 494 3 115

C. Adózás előtti eredmény (A-B) 280 475 0 0 280 475

10. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0 0 0

D. Tárgyévi eredmény (C-10) 280 475 0 0 280 475

 Tájékoztató adatok       

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]



Gyermekeinkért (Kossuth Gyakorló Gimnázium)Alapítvány                           Oldal:  3
Adószám:
Ügyszám:
Nyilvántartási szám:

18540745-1-09
0900 Pk 60322 /1992
09/01/0000322

Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére (4. sz. melléklet) 
Beszámolási időszak: 2020. január 01. - 2020. december 31.

1000HUF
Alaptevékenység

Előző év Tárgyév
Vállalkozási tevékenység
Előző év Tárgyév

Összesen
Előző év Tárgyév

A. Központi költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0

 ebből: normatív támogatás 0 0 0 0 0 0

B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0

 ebből: normatív támogatás 0 0 0 0 0 0

C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0 0 0 0 0 0

D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől
származó támogatás

0 0 0 0 0 0

E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg

1 602 1 389 0 0 1 602 1 389

F. Közszolgáltatási bevétel 0 0 0 0 0 0

G. Adományok 722 2 200 0 0 722 2 200

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]


