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ÉRD ZENEKULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY 
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

A 2021. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 
 

I. Általános rész 
1. A civil szervezet megnevezése, gazdálkodási formája: 
         Érd Zenekultúrájáért Alapítvány, közhasznú szervezet 
2. Székhelye:     2030 Érd, Felső út 33. 
3. Alakulásának időpontja:   1994. 
4. Bírósági bejegyzés száma:   1400/Pk60113/1994 
5. Nyilvántartási száma:  13-01-0000845 
6. Adószáma:     18664256-1-13 
7. Az alapító:     Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola 
 
8. Cél szerinti alaptevékenysége: 
Érd Város zenei és művészeti életének fejlesztése elsősorban a tanuló ifjúság színvonalas zenei és 
művészeti oktatása, ennek érdekében: 

- a kiemelkedően tehetséges tanulók fejlődésének sokrétű támogatását biztosítjuk, 
- a Zeneiskola keretein belül működő zenekarokat, együtteseket támogatjuk, 
- hazai és külföldi koncertek, különböző zenei és művészeti versenyeket, táborokat szerezünk, 
- zenei kulturális rendezvények szervezését és lebonyolítását támogatjuk, 
- a Zeneiskola művészeti tevékenységének széleskörű megismerését és népszerűsítését szolgáló 

kiadványok kiadását támogatjuk. 
 
II. Az Alapítvány gazdálkodásának, könyvvezetési kötelezettségének bemutatása 
Az Alapítvány gazdálkodását, könyvvezetési kötelezettségét 2012.01.01-t_l a 2011.évi 
CLXXV. törvény (Civil tv.), valamint a 224/2000.(XII.19.) Korm.rendelet szabályozza. 
Az Alapítvány megalakulásakor, az adóhatóságnál történt bejelentkezéskor kettős 
könyvelés vezetését vállalta. Az Alapítvány egyszerűsített éves beszámolót készít, 
amely Mérlegből és összköltség típusú Eredménykimutatásból áll. A beszámoló része 
a Kiegészítő melléklet és a Közhasznúsági melléklet. 
 
Az immateriális javak és tárgyi eszközök a számviteli törvény által előírt beszerzési 
értéken kerülnek nyilvántartásra. A terv szerinti értékcsökkenési leírás költségként 
való elszámolása évenként, lineáris módszer alkalmazásával történik. 
A 200 e Ft alatti egyedi beszerzési, előállítási értékű tárgyi eszközök a 
használatbavételkor egy összegben kerülnek értékcsökkenésként elszámolásra. 
Az esetleges tartós és jelentős összegű kétes követelések után évvégén értékvesztést 
kell elszámolni, - az adós pénzügyi helyzete, a jogi lépések megtétele alapján - 
amennyiben a várható megtérülés bizonytalan. 
 
Az ellenőrzés során feltárt hibákat akkor minősítjük jelentősnek, ha a feltárt hibák és 
hibahatások együttesen meghaladják az ellenőrzött év mérleg főösszegének a 2 %-át, 
illetve megbízható, valós képet befolyásoló lényeges hibának azt tekintjük, ha az a 
saját tőke 20 %-át meghaladja. Tárgyévben hiba feltárás nem történt. 
 
A mérleg fordulónapja:   december 31. 
A mérlegkészítés zárónapja: a tárgyévet követő május 31. 
Az éves beszámoló aláírására Farkas Sándor elnök jogosult. 
A könyvviteli szolgáltatásért felelős Szentiványi Csomor Ildikó mérlegképes könyvelő MK116249.  Az 
Alapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett. 
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III. Az Alapítvány eszközeinek és forrásainak bemutatása, értékelése 
1. Tárgyi eszközök 
 
Tárgyi eszközök bruttó értékének állományváltozása    /adatok e Ft-ban 
________________________________________________________________________ 
Megnevezés   Nyitó érték   Növekedés  Csökkenés          Záró érték 
Gépek, eszközök 2.060   210   0  2.270 
____________________________________________________________ _____________  
ÖSSZESEN:   2.060   210   0  2.270 
 
Halmozott értékcsökkenés állományváltozása     /adatok e Ft-ban/ 
__________________________________________________________________________ 
Megnevezés      Nyitó érték   Növekedés  Csökkenés   Záró érték 
Gépek, eszközök   1.618    167   0             1.785 
__________________________________________________________________________ 
ÖSSZESEN:    1.618    167   0  1.785 
 
Az értékcsökkenések elszámolása a bruttó érték alapján lineárisan történik. 
Az Alapítványnak tárgyi eszköze és 200 e Ft alatti eszköz beszerzése 166 eFt volt. 
 
2. Követelések alakulása /mérleg szerinti értéke: 0 eFt 
Nincs követelésünk. 
 
3. Pénzeszközök /mérleg szerinti értéke: 2.994 eFt 
Tartalmazzák az Alapítvány házipénztárában 12.31-én meglévő Ft értékét (1.879 eFt), a bankszámlán 
12.31-én meglévő forint értéket (1.015 eFt) és a lekötött betét (100 eFt)  összegeit. 
 
4. Saját tőke /mérleg szerinti értéke: 3.507 eFt 
összetétele      
- induló tőke                    50 eFt 
- tőkeváltozás                 1.829 eFt 
- tárgyévi eredmény     
   1. alaptevékenységből                  1.628 eFt 
   2. vállalkozási tevékenységből           0 eFt 
 
5. Kötelezettségek bemutatása /mérleg szerinti értéke: 0 eFt 
Nincs kötelezettségünk. 
 
IV. Kiegészítés az Eredménykimutatás adataihoz: 

I. Bevételek bemutatása /3.091 eFt./ 
Bevételünk alaptevékenységből:  
- patronálási díj bevétele        3.091 eFt. 
- nevezési díj bevétele                   0 eFt. 
- tábori részvételi díj bevétele       0 eFt. 
- rendezvény bevétel                     0 eFt. 
- terembérlet bevétel                     0 eFt. 
 

II. Egyéb bevételek alaptevékenységhez tartozóan (436 eFt): 
- Önkormányzati támogatás                   175 eFt. 
- SZJA 1% bevétele                               198 eFt. 
- Elkülönített alaptól kapott támogatás      0 eFt. 
- Magánszemélytől kapott támogatás      63 eFt.   
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III. Ráfordítások bemutatása /1.899 eFt/ 
Alapcél szerinti 1.899 eFt. 
- anyagjellegű ráfordítások   1.565 eFt 
- személyi jellegű ráfordítás          0 eFt 
- értékcsökkenés        334 eFt  
- pénzügyi műveletek ráfordításai       0 eFt 
 
Az anyagjellegű ráfordítások az Alapítvány által kifizetett hangszervásárlási, terembérleti, hirdetési, 
könyvelési, és bank költségekből tevődik össze.  A személyi jellegű ráfordítás a reprezentációs 
költségeket tartalmazza. Az értékcsökkenés a meglévő eszközök tárgyévi amortizációját tartalmazza. 
 
IV. Egyéb kiegészítő adatok 
Az Alapítványnak 0 fő állományi létszáma volt. 
 
Összegezve: 
Az Alapítvány 2021. évben a vonatkozó jogszabályok, illetve az Elnök és a Kuratórium döntései alapján 
gazdálkodott. 
A gazdálkodás során figyelembe vette az Alapító okiratban rögzített célkitűzések teljesítését. 
Az Alapítványnak 2021. évben vállalkozási tevékenységből származó eredménye nem volt. 
  
Az Alapítvány könyvelését, éves beszámolójának összeállítását Szentiványi Csomor Ildikó közgazdász, 
mérlegképes könyvelő végezte. Regisztrációjának száma: MK 116249. 
Az Alapítvány nem kötelezett könyvvizsgálatra. 
 
Érd, 2022. május 13. 
 
 
 
 
Farkas Sándor 
elnök 


