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Kiegészítő melléklet MZT9Z t<ŐgÁNYn| ZENEl STÚD|Ő

I. Általá''os rész

I. Intézménv bem utatása

AMZT\Z rŐBÁNvAI ZENEI STÚDIó tevékenységét 1998. évben kezdte meg.
Székhelye: 1 103 Budapest, Cserkesz u. 39.

Törvényességi felügyeleti szerve:
Szakmai törvényességi felrigyelet: Magyar Zeneművészek és TáncművészekSzakszervezete
Altaláno s törvényes ségi felügyelet : Budapest Főváros Kormányh lv atala

Az intézmény alaptevékeny s é g e : S zakmai közép fokú oktatás ( 8 5 3 2)

Az intézmény al ap fe 1 adata : s zak g im náziumt neve l é s - o ktatás
felnőttoktatás

Az intézmény típusa : szakgimnázium

Az intézmény munkarendj e : nappali, esti

Azintézmény fenntar1ója: Magyar Zeneművészek és TáncművészekSzakszervezete
székhelye: 1033 Budapest, Vörosvári út 101.

Az intézmény gazdá|kodásának módja: a fenntartó áItal biztosított kereten belül önállóan
gazdáLkodó intézmény

Azintézmény jogállása: önálló jogi személy

A be számo Iőt b ej e gy zett kö nyvv izs gá1o e llenori zte.
A könywizsgáLő részére a tátgyévben egyéb bizonyosságot nyújtó szolgá|tatásért, adótanácsadói

. Szolgá|tatásért, és egyéb nem könyvvizsgálói szo|gáltatásért díj kifizetése nem tör1ént.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2O2O.05 ]1,

Jelen beszámoló (a kettős könyvvitelt vezeto egyéb szeryezet egyszerűsített beszámolója és
kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. $ (5) bekezdése szerint azokat az információkat tarta|mazza,
melyek a ny i 1 váno s ságr a ho zatal szemp ontj ábó l fonto s ak.
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2. Számviteli politika

Az intézmény széxnviteli politikqának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény
alapelveit. Ezbiztosítjaazt,hogy azintézmény beszámolója reálisan mutatja a jelenlegí vagyoni és
pénzügyi helyzetét'

Az év folyamán előforduló számviteli teendők ütemezésegV IOIY4IITAI tr UTU SZAIII

Ütemezés
Analitika-fokönvv esveztetés havonta

Főkönyvi kivonat készítés negyedévente vagy adatszolgáltatáskor
Leltár-analitika e svezteté s évente

Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása évente vasv kivezetéskor
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása értékeleskor Vag.Y az eseménvkor

Ertékvesztések elszámolása értékeléskor Vagv az eseménykor
Céltartalék kéozés és messzüntetése évente
Időbeli elhatárolások elszámolása évente vagv azonnal

Eftékeléskülönbözetek elszámolása évente
Kerekítéskülönbözetek elszámo1ása évente

Eves elszámolású adók előírása évente

A könyvelést a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat,
szám|ákat, al- és rész|etező szám|ákat, azok számjeleit és megnevezését a számlattikörbe fogja
össze. A számlatükor és a szoveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli
törvény előírásai szerint VeZeSSe.

A felmerült költségeket elsődlegesen aZ 5. számlaosztáLyban tartja nyilván. Az 5. számlaosztáIy
megfelelő tago|ásával biztosída, hogy mind a külső, mind a belso információk rendelkezésre
álljanak.

A beszámoló összeállításánáI az alÍhbi értékelési eljárásokat alka|mazta:
o Lz immateriális javak éftékét beszerzési áron az amortizáciőval csökkenve mutada ki.
o A targyt eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.

- \  . , .Er1ékcsökkenési Ieírás módja:
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható ltaszná\ata,
ebből adódó élettar1ama, ftzikal és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett
maradványér1ék figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában
történik.
Az ér1ékcsökkenés tervezésekor az irftézmény az esrközök elhasználódásának ideje fuggvényében
l ineáris leírást alka|maz.
Kis ér1ékű eszközök értékcsökkenési leírása:
A 100 000 F.t alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi
eszközok bekerülési értéke a hasznáIatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben kerül
elszámo1ásra.
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Nem j elentős maradványérték:
A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az ér1ékcsökkenési leírás tervezése során, ha
az eszkoz hasznos éIettartama végén várhatóan realizá|hatő értéke valószínűsíthetoen nem haladja
meg a 100 ezer Ft-ot.
Azintézmény Szempontjából meghatátozó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra
kerülő értékcsokkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az
adott eszköz haszná|atának időtartamt'}.ut, aZ adott eszkoz értékében vagy a várhatő
maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés
megvá|toztathatő. A váItozás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő
mellékletben bemutatásra kerül.
Terven felüli értékcsökkenést ke|| az immateriális jószágnáI, atárgyi eszközöknél elszámolni akkor
ha
- az immateriális 1oszág, a télrgyi eszkóz (ideér1ve aberubázást is) könyv szerinti értéke tartósan és
jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- azimmateriális jószág, atárgyi eszköz (ideértve aberuházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az
imniateriális jószág, a tárgyt eszkoz (ideértve a beruházást is) a tevékenység változása miatt
feleslegessé váIt, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány követkeáében rendeltetésének
me gfelel ő en nem használható, il letve használhatatl an ;
. a vagyoni értékű jog a. szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem
érvényesíthető;
A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehaitani. hogy az immateriális jószág, a
tárgyi eszköz, a beruhézás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismer1)
piaci ér1éken Szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszkoz, a
beruházás rendeltetésének megfeleloen nem használhatő, illetve haszná|hatatlan, megsemmisült
vagy hiányz7k, azt az immatetiális javak, a tár:gyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli
értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli
értékcsökkenést a mérleg fordulónapj áva|, az eszközök állományból torténő kivezetése esetén
meghatározott terven felüli ér1ékcsökkenést a kivezetés idopontjával kell elszámolni.
Nem számolható el terv szerinti' illetve terven felüli értékcsökkenés a mát teljesen leírt, illetve a
tervezett maradványértéket elért immateriális jőszágná|,tárgyi eszköznél'
Az ímmateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a fókönyvvel
való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelezo jelleggel.
Az értéke|ési eljárások az e|őzó év1hez képest nem változtak.
Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.
Analitikus nyilvántartást yezet az intézmény a vevői követelésekről és a szá|litoi tartozásokról. A
munkabérek és egyéb személyi .iellegű kifizetések analitiktrs nyi1vántartási kötelezettségének a
bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre
gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás szám|át alka|maz.
Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különboző el|enőrzések során, egy adott
úz|eti évet érintően (évenként külön.külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt' saját tőkét
növelő-csökkentő - ér1ékének együttes (előjelétől fllggetlen) összege meghaladja az e||enőrzott
üzleti év mérlegfőösszegének 2oÁ-át, ill' ha a mérlegfoösszeg 2Yo-a nem haladja meg aZ l millió Ft-
ot, akkor az I mil|iő Ft-ot.
Az lntézménynél az év soránjelentosebb hiba miatt öneilenorzéS nem tör1ént. Az íntézménynéI az
év során tör1ént eltrenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.
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II. Mérle ghez kapcsolódó kiegészítések

A meghatározó jelentoségű targyi eszközökné| az azok beszerzésekor (üzembe he|yezésekor)
megtervezett értékcsökkenés elszámolásában és a megtervezett várhatő maradványértékben vá\tozás
nem történt.
Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

1. Eszközök és Források összetétele

p  l . f

Megnevezés
E|őző
év

,h
Tárwév

,

Immateriális iavak 0 0% 0 0%
Társvi eszközök 2 570 L5% a  l ^ a

J  I Z  I 46%
B efektetett pénzügyi eszközök 0 0% 0 0%
Készletek 706 4% 64r 9%
Követelések r 800 t0% 1 820 27%
Ertékpapírok 0 0% 0 0%
Pénzeszközok t2 196 70% 900 r3%
Aktív időbeli elhatárolások 140 IoÁ 348 5%
Eszközök összesen 17 412 100,/o 6 836 100,Á

Induló tőke 0 0% 0 0%
T őkev á|to záslEre dmény -56169 -326% -58 447 -855%
Lekötött tarta|ék 0 0% 0 0%
Ertékelési tartalék 0 '0% 0 0%
Társyéveredmény alaptevékenvsésből - t  677 - r0% -8  168 \19%
Tárgyévi eredmény vállalkozási
tevékenységből

0 0% 0 0%

Céltartalékok 0 0% 0 0%
Hosszú Ieiaratu kötelezettsések 57 508 33}Yo 56 908 832%
Rövid |ei ár atu kötelezettsé sek t7 17l 99% 15 682 229%
Passzív időbeli elhatárolások r 179 7% 86r r3%
Források tisszesen 17 412 100(Y, 6 836 100oÁ
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2. Immateriális javak és Tárgyi eszktizök értékének alakulása

4.Pénzeszközök

Pénztár I2I eFt
Elszámolásibetétszámla 119 eFt

5. Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolása 13 e Ft
Költsések aktív időbeli elhatárolása 335 e Ft

Immateriális javak és Tárgyi eszköziik nettó értékének alakulása

Megnevezés
Bruttó
érték

Tárgyévi
értékcsiikkenés

Halmozott
értékcsökkenés

Nettó
érték

Immateriális iavak 264 0 264 0

Épületek, épületrészek, tulaj doni
hányadok 26 337 0 26 337 0

Idegen ingatlanon v égzett
benlhélzás I 097 66 r07 990

' Műszaki gépek, felszerelések 5 260 612 4 090 T I7O

Egyéb berendezések, felszerelések 9 226 r 244 B 259 961

Osszesen 42 r84 r 982 39 057 3 127

3. Követelések
e l t

Megnevezés Osszeg

Munkavállalóknak folyósított előlegek 497

Eevéb elszámolások a munkavállalókkal 200

MSZSZ elszámolás 750

Szállítók
a - a
) t J

Osszesen 1 820
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6. Kötelezettségek
eF t

Megnevezés Osszeg

Hosszú lejaratú kölcsön (EJI E'gyesület) s6 908

Rövid Iejaratű kölcsön (EJI Egyesület) 600

Szállítók r 066
Levont szakszerve zetí tagdt1 95

Jövedelem elszámolás i szám|a 8 7r5
Személvi iövedelemadó r 726
Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék 719

Nyugdíj biztosítási j árulék 848

S zociális hozzáiátu|ási adó 1 432

Rehabil itác íő s ho zzái énulás 369

Cégautó adó a a
J J

Egyéb kötelezettség 19
Osszesen 72 s90

7. Belfötdi vevőkövetelés 2019. 12.31-én nem szerepel nyilvántartásunkban

A száI|ítői tartozás a mérlegkészítés napjáig kifizetve.

9. Passzív időbeli elhatárolások

Költségek passzív időbeli elhatárolása 861 e Ft.

8. Be|földi szállítói tartozás 2019.|2.31-én
e l t

Esedékesség Egyenleg

Le nem iáú r 066
1-30 napia leiárt 0
360 napnál résebben leiáfi 0
Osszesen 1 066
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III. Ered m énykim utatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Bevételek
Megnevezés Bevéte| (e Ft)

Ertékesítés nettó árbevétele 3 094
Központi koltségvetésbol kapott támosatás 199 083
Egyéb bevétel 2 230
Osszesen 204 407

be vett tatások
Megnevezés Költsések íe Ftt

J tazási, kiküldetési költsée 436
]érleti díiak 401
Katb antartás' i avítás költs é eei r 666
cktatás és továbbkéozés költsései 1 -

1 /

Könyvelés, könywizsgálat költségei 2 881
Adminisztrációs szo1 sáltatások 8 2 t2
Közmű díiak I 246
Postakoltsés J U

felefon és internet költsés 1 116
R.endezvények költsése 2 145
]rosramfrissítés. honlap karbantartás. webtárhelv 1  ^ a a

I  l t J J

]gvéb ieénybe vett szolsáltatás költsései I 510
Osszesen 2t 153

éb tatások értéke
Megnevezés Kiiltséeek (e Ft)

Biztosítási díiak 745
Bankköltsés I 102
Osszesen 1847

Esvéb rátbrdÍtások
Megnevezés Ktiltséeek (e Ft)

Adott támosatások 3 s88
Allami költsésvetéssel elszámolt adók 148
Esvéb ráfordítás 108
Osszesen 3 844
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A vagyoni' pénzügyio jövedelmezőség mutatószámai

A befektetett eszközök arénya e|őző évben 14'76 Yo volt, targyévben 45,7 oÁ.

A forgóeszk özök atány a előzó évben 84,44 oÁ vo|t, targyévben 49,17 oÁ.

Az eÍóző évhez képest az összes eszközön beltil a forgóeszközök aránya csökkent.

A likviditási ráta értéke targyévben 2I,43. (forgóeszközök/rövid Iejarati kötelezettségek)

Apénzeszközök értéke tárgyévben 900 e Ft, előző évben 12 196 e Ft volt.

Apénzeszközök értéke csökkent előző évhez képest 1I 296 e Ft.tal.

A tárgyévi eredmény alaptevékenységből -8 l6d e Ft.
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Iv. Tájékoztatő rész

1'. Személyi jellegű ráfordítások

Azintézmény átlagos alkalmazotti létszáma 2019, évben 42 rő,
Tárgyévi bérköltség |4I 826 eFt.
Személyi jellegti egyéb kifizetések 2 666 eFt.
Bérjárulékok összege 19 889 e Ft.

2. Beszámoló elkészítése

A számviteli információs rendszer kialakítását, könyvelést külső cégvégzi.
Regisztrált mérlegképes könyvelő neve : Tancsik Krisztina
NGM resisztráciős száma,. 1 8665 8

3. Kiinywizsgá|ő adatai

A könywizsgálat e|végzéséért felelős személy: Makláriné Radics Eszter
Kamarai nyilvántart ási száma: 003260
Könywizsgá|ő cég: Auditem Kft. (székhely: l182 Budapest Brassó u. 6/B)
Nyilvántart ási száma: 0 02 47 7

4. Az intézmény v ezetője

Kovácsikné Falvay Edit
Beosztás: igazgatő

5. A fenntartó képviseletére jogosult személy

dr. Gyimesi Lász|ő alelnök
Lakcím: 1i33 Budapest, Kárpát u.42.Y.20.

' t0


