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I. Altalános ré sz

l. Inté zmé ny bem utatása
é vbenkezdte meg.
t
ZENEI srÚotó tevé kenysé gé1998.
A MZTSz r gÁNYAI
Szé khelye:1103 Budapest,Cserkesz u. 39.
Az inté zmé nyal aptevé kenysége: Sz akm ai kÓzé pfokÚl oktatás (8532)
Azinté zmé nyalapfeladata:szakgimnaziuminevelé s.oktatás
felnóttoktatás
Az" inté zmé nytí pusa: szakgimn é r;ium
munkarendje: nappali, esti
Az í nté zmé ny
fenntart ja: Magy ar Zenemiivé szeké sTáncmtivé szek Szaksze wezete
Az inté zmé ny
szé khelye:1033 Budapest,VcirÖsvártí t 101.
Az inté zsné ny gazdáIkodásának mÓdja: a fenntartÓ áItaI biztosí tott kereten beltil cinállÓan
gazdáIkodó inté zmé ny
jogállása: onállÓjogi szemé ly
Az inté zmé ny
A beszámolÓt bejegyzettk<inywizsgá|ó ellenórizte.
A kÖnywizsgáIó ré szé tea targyé vbenegyé b bizonyosságot nyujtÓ szolgáItatásé rt,adótanácsadÓi
dí j kifizeté se nem torté nt.
szolgáltatásé rt,é segyé bnem konywizsgáI i szo|gá|tatásé rt
s nznemeFt.
A mé rlegké szí tépé
s
a 2019.03.20.
A mé rlegké szí téidópontj
Jelen beszámol (a kettós kcinywitelt vezeto egyé b szervezet egyszení sí tettbeszámolÓja é s
kozhasznrisági mellé klete, kiegé szí tómellé klet) a Sztv. t6. $ (5) bekezdé se szerint azokat az
informáciÓkat tarta|mazza,melyek a nyilvánosságra hozata| szempontjábóI fontosak. A fontosságot
elve alapján határ oztuk meg.
a haszon.ráfordí tásÖsszeveté sé nek
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2. Számviteli politika
Az inté zmé nyszámviteli politikáj ának Összeállí tásakorfigyelembe vette a számviteli torvé ny
alapelveit. Ezbí üosí tja azt, hogy az inté zmé nybeszámolÓja reálisan mutatja a jelenlegi vagyoni é s
pé nzigyihe|yzeté t.
olYaman elófordu|ó számviteli teendók titemezé se
Az é vfol

Analitika.fÓkonyv egyezteté s
FókÖnwi kivonat ké szí té s
Leltfu . analitika egyeztetés
s
Terv szerinti é rté kcsÖkkenéelszámolása
s
Terven feliili é rté kcsokkenéelszámolása
elszámolása
Erté kveszté sek
Cé ltartalé kké pzé sé smegsztinteté se
Idóbeli elhatárolások elszámolása
É rté kelé kÍ
si ilcinbozetekelszámolása
Kerekí té sikiilonbcizetekelszámolása
Eves elszámolásir adÓk elóí rása

havonta
negyedé ventevagy adatszolg.kor
minden |eIté rozásná|
é ventevagy kivezeté skor
vagy az esemé nykor
é rté kelé skor
vagy aZ esemé nykor
é rté kelé skor
é vente
é ventevagy azonna|
é vente
é vente
é vente

A konyveket a kett s konywitel rendszeré benvezeti, A konyvelé srekiadott számlacsoportokat,
szám\é kat, al. é s ré sz\etezo számlákat, azok számjeleit é s megnevezé sé ta szé tmlat{ikcirbefogia
ossze. A számIattikoré sa szciveges szám\arendegyritt teszi lehetóvé ,hogy a konyveit a számviteli
torvé nyelóí rásai szerint vezesse.
A felmeriilt kciltsé geketelsódlegesen az 5. számlaosüáIybarl tartsa nyilvan. Az 5. számlaosztá|y
megfeleló tagolásával biztosí tja, hogy mind a ktilsó, mind a bels informáci k rendelkezé sre
álljanak. A 6-7, száriaosztályokat nem nyitotta meg.
alkalmaila:
si
az alábbi é rté kelé eljárásokat
A beszámolÓcisszeá|lí tásánáI
. Az immateriális javak é rté kébeszerzé
siáron az amortizációval csokkenve mutatja ki.
t
o Atargyi eszkozoket beszerzé si áron az amortizációval csokkenve mutatja ki.
É rté kcsokkené leí
si rásmÓdj a:
se. az egyedi eszkoz várhatÓ hasznáIata,
s
Az é venké ntelszámolandÓ é rté kcscikkenémegtervezé
ebból adÓdÓ é lettartama, fizikai é s erkcilcsi ovulása, az egyé b kcirtilmé nyek é s a tewezett
arányábart
maradványé rté kfigyelembevé telé vel. általában az eszkoz bekeriilé si (bruttÓ) é rté ké nek
torté nik.
sekoraz inté zmé nyaz eszkÖzok elhasználÓdásának ideje fiiggvé nyé ben
s
Az é rté kcsokkenétervezé
lineáris leí rástalkalmazott.
si rása:
eszkcizok é rté kcsokkené leí
Kis é rté kri
jogok, szellemi termé kek,tárgyi
A 100 000 Ft alatti egyedi bekertilé sié rté kkelbí r vagyoni é rté kti
leí ráské nt egy Összegben
eszkcizok bekeriilé si é rté kea haszná|atbavé telkoré rté kcscikkené si
elszámolásra keriil.
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Nem j elentós maradványé rté k:
si rás tervezé sesorán, ha
A maradvátyé rté knulla Összeggelvehetó figyelembe az é rté kcsÖkkenéleí
valÓ
szí
nrisí thetóennem haladja
é
rté
ke
realizáLhatÓ
várhatóan
vé
gé
n
hasznos
é
lettartama
eszkö
z
az
meg a 100 ezer Ft-ot.
Az inté zmé nyszempontjábóI meghatározÓjelent sé gritárgyi eszkcizokné laz é verlké nteIszámolásra
tásakor (megtervezé sekor)figyelembe vett kcirtilmé nyekben(az
s
kertiló é rté kcsokkenémegállapí
adott eszkoz hasznáIatának idótartam ában, aZ adott eszkoz é rté ké benvagy a várható
maradványé rté kben)lé nyeges vá|tozás kovetkezett be, akkor a terv szerinti é rté kcsokkené s
megvált oztatható. A vá|tozás eredmé nyre gyakorolt számszertisí tett hatása a kiegé szí tó
mellé kletbenbemutatásrakertil.
ke|| az immateriális jószágnáI, atárgyi eszkozÖkné lelszámolni akkor,
Terven feltili é rté kcsokkené st
ha
- az immateriális jószág, a tángyt eszkoz (ideé rtvea beruhé zástis) konyv szerinti é rté ketartÓsan é s
jelentósen magasabb,mint ezen eszkoz piaci é rté ke;
- azimmateriális jószág, até trgyieszkoz (ideé rtveabenlhé zástis) é rté ke
tartÓsan lecsÖkken,mertaz
immateriális jószág, a tárgyí eszkoz (ideé rtve a beruhánást is) a tevé kenysé gváltozása miatt
feleslegessévált, vagy megrongáLódás,megsemmistilé silletve hiány kovetkezté benrendelteté sé nek
megfel e1óen nem használhatÓ, i 1l etve haszn áIhatatlan;
. a vagyoni é rté krijog a szerzodé s mÓdosulása miatt csak korlártozottan vagy egyá|talán nem
é rvé nyesí thetó;
mé rté kigkell vé grehajtani,hogy az immateriális jószág, a
st
A terven feltili é rté kcsÖkkené olyan
é rvé nyes(ismert)
tárgyi eszkoz, a beruhánás használhatÓságának megfele|o, a mé rlegké szí té skor
piaci é rté kenszerepeljen a mé rlegben.Amennyiben az í mmateriális jószág, a tárgyí eszkoz, a
beruhazás rendelteté sé nekmegfelelóen nem, haszná|ható, illetve használhatatlan, megsenrmisrilt
vagy hiányzik, azt az immateriális javak, atárgyi eszkozok, a beruhánások kÖziil - a terven feltili
után - ki kell vezetni. A piaci é rté kalapján meghatározottterven feliili
é rté kcsokkenéelszámolása
s
a mé rleg fordul napjával, az eszkcizok állománybÓl tcirté nókivezeté se eseté n
é rté kcsokkené st
meghatarozotttervenfeltili é rté kcsrikkené astkivezeté sidópontjával kell elszámolni.
Nem számolható eI terv szerinti, illetve terven feliili é rté kcsokkenéas már teljesen |eí rt,illetve a
tew ezettmaradványé rté ketelé rtimmateriál i s j ó szágnáI, tárgy i eszko zné l.
Az immateriális javakrÓl é stárgyi eszkÖzokr l folyamatos mennyisé gianalitikát vezet a fokÖnywel
valÓ folyamatos egyezteté smellett, amé rlegfordul napján kotelezó jelleggel.
az elozo é vihezké pestnem vá|toztak.
si
Az é rté kelé eljárások
elvek nem váLtoztak.
é rté kelé si
l
Az e\ozo é vi mé rlegké szí té snéaIkalmazott
kcivetelé sekról é s a száIlí tói tartozásokrÓl. A
inté
zmé
ny
a
vevói
Analitikus nyilvántartást vezet az
a
munkabé reké s egyé b szemé lyi jellegri kifizeté sek analitikus nyilvántartási kcitelezettsé gé nek
gazdasági
eredmé
nyre
esemé
nyek
é
rintó
tÖbb
é
vet
bé rszámfejté skereté bentesz eleget. A ké t vagy
gyakorolt hatásanak kisziiré sé reaktí v é spasszí v idóbeli elhatarolás számlát alkalmaz.
Jelentós cisszegri a hiba, ha a hiba feltárásának é vé ben,a ktilottbozo ellenotzé seksorán, egy adott
izleti é vet é rintóen (é venké ntktilcin.ktilon) feltárt hibák é s hibahatások . eredmé nyt,saját tóké t
egytittes (elójelé tól ftiggetlen) osszege meghaladja az ellenórzcitt
nciveló-csokkentó - é rté ké nek
2oÁ-át,i11.ha a mé rlegfoosszeg2oÁ.anem haladja meg az I milliÓ Ftuz|etié vmé rlegfoosszegé nek
Ft.ot.
I
milliÓ
az
ot, akkor
|
l é v során jelentósebb hiba miatt onellenórzé s nem tcirté nt.Az ittté zmé nynéaz
Az inté zmé nynéaz
jelentósebb osszegti elté ré seket
nem állapí tottakmeg.
é vsorán torté nteI\enorzé sek
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II. Mé rleghez kapcsol d kiegé szí té sek
A meghatározó jeIentósé gri tárgyi eszkozikné l az azok beszerzé sekor (tizembe helyezé sekor)
é sa megtervezett varható maradványé rté kbenváltozás
s
megterv ezetté rté kcsokkenéelszámolásában
nem tÖrté nt.
Mé rlegenkí viili egyé bté teleknincsenek.
1. Eszkiiztik é sForrások tisszeté tele
eFt
Megnev ezé s
lmmateriális javak
Tárgyi eszkcizok
eszkozok
B efektetett pé rz'iJrgyi
Ké sz1etek
Kovetelé sek
Erté kpapí rok
Pé nzeszkcizcik
Aktí v idóbeli elhatárolások
Eszkiiziik iisszesen
IndtrlÓtóke
Tókevál tozás lBredmé ny
Lekcitcitttartalé k

tartalé k
É .toté iesi

alapterekgnyÉ glg!
T árgy é vieredmé ny

T árgyé vi eredmé nyvállalkozási
tevé kenysé eból
Cé |tartalé kok
Ho sszri |ejár atuk telezettség9\
Rcivid leifuat kotelezettsé gek
Passzí vidóbeli elhatarolások
Források tisszesen

E|ózó
év

"Á

0

r 629

0
778

0%
9%
0%
4%
t7%
0%
70%
0%

Tárgyé v

0
2 570

0

,/"

0%
15%
0%
4%
10%
0%
70%
1%

0
13 143
86
18 750

t00,Á

706
1 800
0
t 2 196
140
17 412

100,/,

0
-80647
0
0
23 877
0

0
0%
-430% -56 769
0
0%
0
0%
-t
677
r27%
0
0%

0%
-326%
0%
0%
-10%
0%

0
57 508
t 7 171
1 179
lt 412

0%
330%
99%
7%

3 1r4

0
58108
1 58 2 1
1591
18 750

0%
310%
84%
9%
100o/o

|00,Á
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2. Immateriális javak é sTárgyi eszkiizÖk é rté ké nekalakulása
e

Immateriális javak é sTárgyi eszktiziik nett é rté ké nekalakulása
Megnevezé s

Bruttrí
é rté k

Immateriálisjavak

Nett r
Halmozott
Tárgyé vi
é rté k
é
rté
kcsiikkené
s
é rté kcstikkené s

264

r46

264

0

26 337

0

26 337

0

Idegen ingatlanon v é gzett
bervhé nás

r 097

41

Mií szaki gé pek,folszerelé sek

4 594

688

3 418

1 176

Irodai, igazgatási berendezé sek,
felszerelé s
Osszesen

7 352

868

7 014

338

39 644

1743

37 075

2 570

tulajdoni hányad
Egyé b é pí tmé ny,

4l

3. Kiivetelé sek

I 056

eFt

Megnevezé s
ew
ezetekkel
társ
sz
El számolás
Oss"esen

Osszeg

1 800
1 800

4. Pé nzeszkiiztik
Pé nztán
Elszámolásibeté tszé tmla

336 e Ft
11 860 e Ft

5. Aktí v idóbeli elhatárolások
Kciltsé gekaktí vidóieli elhatárolása 140 e Ft
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6. Kiitelezettsé gek

eFt
Osszeg

Megnevezé s

57s08

Ho sszir \ejáratukcilcsÖn(EJI Egyestilet)
Rovid lejárat kolcson (EJI Egyestilet)

600
118
117
518
8 201
2 158
I
881
1516
2 784

Levont szakszerv ezeti Í agdí j
Egyé belszámolás
Szá|Ií tói kcitel ez ettség
Jovedelem elszámolási számla
Szemé lyíjovedelemadÓ
E gészségtigyi hozzáj áru|ás

árulé k
Egé szsé gbiztosí jtási
Nyu gdí jbizto sí tási j árul é k
Szociáli s hozzáj átrulásiad
Cé gautÓadÓ

JJ

244
74 679

Egyé bk<itelezettsé g
Osszesen

7. Belfiildi vevó ktiveteté s2018.12.3t.é nnem szerepel a nyilvántartásunkban

8. Belftildi szállí t k tisszes nyito tt szám|ája 20|8.|2.31'-é n
Esedé kessé g

BruttÓ iisszeg

Le nemiárt
1-30napiaLeitut

360 napnál ré eebbenleiárt
Összesen

518
0
0
5L8

eFt
Egyenleg

Teljesí tett

0
0
0
0

518
0
0

s18

9. Passzí v'idóbeli elhatárolások
Kciltsé gekpasszí vidóbeli elhatárolása I I79 e Ft.
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III. Eredmé nykimutatáshoz kapcsol d kiegé szí té sek
ev telek
é bbevé
Megnev ezé s
Kozponti koltsé gveté sbólkapott normatí vtámogatás
Helyi onkormány zattó| kapott támogatás

Eevé bbevé tel
Osszesen

é nvbevett szoleáltatások
Megnevezé s

Bevé tel (e Ft)

213 956
500
3 261
217717

Kiiltsé eek (e Ft)

U tazásí ,kiktil detési kÖltség

Bé rletidí iak

86s

Karbantartás, jav í tátskciltségei
gei
s
cktatás é stovábbké pzé koltsé
KÖnyvelé s,kcinywizsgálat koltsé gei
Kozmu dí iak
Postakciltsé g
felefon é sinternetkciltsé g
Rendezvé nyekkoltsé ge
Programfri ssí té s,honlap karbantartás,webtárhely
Egvé bigé nybevett szolgáItatáskoltsé eei
Osszesen
EgYé bszolgáltatások é rté ek
Megnevezé s
Biztosí tási dí iak
Bankkciltsé g
Osszesen

é bráfordí tások

I 702
511

t9
3 8s6
1 454

t9

| 28r

3 957
1330
1 08 5 1
25 845
Kiiltsé gek (e Ft)

688
1131
I 819

Kiiltsé gek (e Ft

elszámolt adÓk
Allami koltsé eveté ssel
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A vagyonio pé nziigyioj iivedelmezósé gm utat számai

A befektetetteszkÖzcik aránya elgzo é vben8'690Ávolt, targyé vben 14,760Á.
A forgÓeszkciz k arányae|ozo é vben91o/ovolt, targyé vben$4,44oÁ.
Az elozo é vhezké pestaz oss;zeseszkÖzÖnbeltil a forg eszk z arányacsÖkkent.
targyé vben0,86. (forg es zkoz Wrovid iejaratttkÖtelezettsé gek)
A likviditási táta é rté ke
targyé vben0,7|.(pé nzeszkoz WrÖvidlejaratukotelezettsé gek)
A likviditási gyorsráta é rté ke
Likvid eszkcizcikaránya az e|ozo é vben0,23 atárgyfutben0,19 volt.
A pé nzeszkozoké rté ketárgyé vben|2 196 e Ft, elozo é vben13 143 e Ft volt.
é rté kecscikkent az e\öz
A pé ttzeszkcizÖk

é vhezké pest947 e Ft.tal.

_ I 677 e Ft.
Atargyé vi eredmé nyalaptevé kenysé gból
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Iv. Táj é koztatóré sz

1..Szemé lyijellegí Íráfordí tások
Azí nté zmé nyátlagos a\ka\mazottilé tszáma2018. é vben46 fö.
g 512 e Ft.
Tfugyé vibé rkoltsé 144
jellegií
egyé
bkifizeté sek2079 e Ft.
Szemé lyi
Bé rjárulé kok sszege27 739 e Ft.

2. BeszámolÓ elké szí té se
A számviteli informáciÓs rendszer kialakí tását,kcinyvelé stktilsó cé gvé gz|
kÖnyveló neve: Tancsik Krisztina
Regisárált mé rlegké pes
NGM regiszttáciÓs száma: 186658

3. Kiinywizsgál

adatai

szemé ly: Mak láriné Radics Eszter
rt
A konyv vizsgáIatelvé gzé sé é felelós
003260
Kamarai nyilvántartási száma:
KonywizsgáIó cé g:Auditem Kft. (szé khely:LL82 Budapest BrassÓ u. 6/8)
Nvilvántartási száma: 002477

4. Az inté zmé nyké pviseleté rejogosult szemé lyneve
Kovácsikné Fatvay Edit inté zmé nyvezeto
5. A fenntartrí ké pviseleté rejogosult szemé lyneve
dr. Gyimesi Lászl fotitkár
Lakcí m: 1133 Budapest,KáÍ pátu. 42. v . 20.
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