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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 2 0
0 1
0 1
időszak kezdete

0

2

2 0 2 0
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Alapítvány a Vadaskert Iskoláért
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 0 4 1

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Laborfalvi
11

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1

Ügyszám:

0 7 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

0 0 0 9 8 8 7

/P k.6 0 0 0 3

1 8 1 2 1 9 2 2

/2 0 0 6

1

4 1

Peti Sándor

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 2 1

0 5
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
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Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

244

640

244

640

8 599

10 853

8 599

10 853

8 843

11 493

8 843

11 493

I. Induló tőke/jegyzett tőke

400

400

II. Tőkeváltozás/eredmény

7 057

8 442

1 386

2 651

8 843

11 493

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alapítvány a Vadaskert Iskoláért
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

128 026

134 001

128 026

134 001

128 026

134 001

128 026

134 001

6 854

5 565

6 854

5 565

12 150

8 440

12 150

8 440

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

140 176

142 441

140 176

142 441

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

140 176

142 441

140 176

142 441

5. Anyagjellegű ráfordítások

136 103

139 480

136 103

139 480

29

65

29

65

2 658

245

2 658

245

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

138 790

139 790

138 790

139 790

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

138 790

139 790

138 790

139 790

1 386

2 651

1 386

2 651

1 386

2 651

1 386

2 651

ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alapítvány a Vadaskert Iskoláért
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

118 510

126 196

118 510

126 196

ebből:
- normatív támogatás

118 510

126 196

118 510

126 196

2 240

2 240

2 240

2 240

422

494

422

494

6 854

5 071

6 854

5 071

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Igen

Nem

Nyomtatva: 2021.05.31 01.21.28

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Alapítvány a Vadaskert Iskoláért
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 04 1

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Laborfalvi

11

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
0 7 0 0 / P k .6 0 0 0 3

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

/2 0 0 6

0 0 0 9 8 8 7

1 8 1 2 1 9 2 2

1

4 1

Peti Sándor

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Alapfokú általános iskolai oktatás, nevelés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011.évi CLXXV.tv.2§(20)

alapfokú oktatás
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: általános iskolai korosztáy (6-16 évek)
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

120

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alapítvány a Vadaskert Iskoláért
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

Tárgyév
120 984

Vadaskert Általános Iskola működésére átadott

128 436

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

120 984

128 436

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

120 984

128 436

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2 Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alapítvány a Vadaskert Iskoláért
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

140 176

142 441

422

494

118 510

126 196

21 244

15 751

138 790

139 790

29

65

138 790

139 790

1 386

2 651

30

30

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]
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CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-642-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-642-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
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KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ

Alapítvány a Vadaskert Iskoláért
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
2020

A Vadaskert Iskoláért Alapítvány 2006-ban azzal a céllal jött létre, hogy a Vadaskert
Általános Iskola fenntartói jogát és működtetési kötelezettségét (változatlan feltételekkel)
átvegye az 1989-ben alapított gyermek mentálhigiénés kórházi és ambulanciai szakellátás
működtetését biztosító Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért alapítványtól.
Az átvevő alapítvány az Alapítvány a Vadaskert Iskoláért közhasznú célkitűzéseit a Vadaskert
Általános Iskola fenntartójaként annak működtetésével valósítja meg.

A Vadaskert Általános Iskola a mentális problémákkal és pszichés nehézségekkel küzdő
gyermekek nevelését és oktatását vállalja 1993 óta. Megoldatlan beilleszkedési zavaraikat,
pszichiátriai és pszichológiai gondjaikat, részképesség zavaraikat a speciálisan szervezett
tevékenység keretében oldjuk meg.
Az iskola a Budapest Főváros Kormányhivatala BPB/012/03358-13/2013 ügyiratszámon
Budapest Főváros Kormányhivatala által kiadott Okt-14001/5/2011 számú határozata alapján
a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 157§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően 2013.
szeptember 01-i hatállyal módosított és egybeszerkesztett Működési Engedélye alapján a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4§ 1. pont a) alpontja szerint az
intézmény a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók közül azokat fogadja, akik autizmus
spektrumzavarral és/vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdenek és a többi gyermekkel,
tanulóval nem foglalkoztathatók együtt. Az ellátás szerint a törvényben változott
megfogalmazás alapján a fenti nehézségekkel küzdő olyan általános iskolai
tankötelezettséggel bíró gyermekeknek nappali rendszerű nevelését, oktatását vállalja,
akiknek ezen oktatási, nevelési, gyógypedagógiai szükségszerűségét, feladatát a Tanulási
Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató
Központ szakvéleménye alapján meghatározza.
A feladat ellátására szolgáló ingatlant az Alapítvány a Vadaskert Iskoláért, mint fenntartó és a
Budapest Dél-Budai Tankerületi Központ között létrejött bérleti szerződés alapján a Budapest
XI. kerület Rátz László utca 3-7 szám alatti Táncsics Mihály Kollégium földszinti bal és
jobboldali szárnyában kizárólagos és közös használatú tantermek bérleményként történő
üzemeltetésével biztosítja intézménye, a Vadaskert Általános Iskola számára.
1

A bevezetőben megfogalmazott problémakörre az elmúlt majd három évtized távlatának
tapasztalatából adódóan jól bevált kis létszámú oktatás, valamint a gyermekek problémáira
egyéni megoldást alkalmazó iskola működésének szükségességét szakmailag is alátámasztják
tanulóink továbbtanulási sikerei.
Gyakorlatilag a gyermekek személyiségfejlődésükre pszichés állapotuktól függően negatívan
ható folyamatok eredményes feldolgozása a jól működő csapatmunka eredménye. Nagyon
leszűkítve, talán ebben lehetne összegezni a Vadaskert Általános Iskola szakmai munkájának
eredményeit, sikereit.
Az elmúlt időszakot figyelembe véve – létszám szempontjából – változatlanul jól
körülhatárolható növekedés jellemző. A problémakör spektruma is szélesedik, egyre több
kisebb, nagyobb különbségekkel kell szembenézni, így a szakmai követelmények
alkalmazkodását is folyamatosan biztosítani kell. Az ellátás sikerességének másik alappillére
a kis létszámú osztályok szervezése, amely a fent leírt problémával küzdő gyermekek
esetében biztosítani tudja a hatékonyságot, annak feltételét. Nem csak a közösségi,
kiscsoportos ellátást, hanem az egyre nagyobb szakmai igényű egyéni ellátást is indokolja a
folyamatosan növekvő létszámú autizmus spektrum zavarban szenvedők köre.
Az iskola szakmai feladatainak biztosítása érdekében a fenntartó (a fenti bérlemény útján)
megfelelő számú tantermet tud biztosítani.
Az iskola a Kollégium sportpályáját, étkezőjét, könyvtárát, az orvosi szobát és egyéb
kiszolgáló helyiségeket a bérleti szerződésben történt megállapodás szerint használhatja.
A Vadaskert Általános Iskola azon pszichés problémával küzdő gyermekek általános iskolai
nevelését, oktatását, gyógypedagógiai ellátását végzi, akik beilleszkedési, magatartási és/vagy
tanulási zavar következtében nem tudnak a többségi iskolarendszerben maradni. A 2011-ben
hatályba lépő Nemzeti Köznevelési törvény azonban fenntartó-, név-, székhely- és
profilváltást idézett elő. Alapító okiratunk alapján gyermekeink mindannyian sajátos nevelési
igényű tanulók, ép értelmű, autizmus és egyéb fejlődési zavarral élő gyermekek, akik a többi
tanulóval együtt nem foglalkoztathatók. Célunk a társadalmi integráció megteremtése, amely
a személyes életpályát követő rendszerünk alapján jól működik: a 8. osztályt befejező tanulók
megállják helyüket a kiválasztott középfokú intézményben, többen már felsőoktatási
tanulmányokat is elvégeztek vagy folytatnak. Mindezt változatos programok mellett
igyekszünk elősegíteni. 2020-ban is, mint minden évben havonta terveztünk különböző
érdekes, a gyermekek számára fejlődést, kikapcsolódást magába rejtő programokat. Ilyen volt
pl. az újévi köszöntő, a farsang.
Az adott évben végzett főbb tevékenységek, programok és azok eredményei:
-

Tanítás- tanulás: az iskola szakmai tevékenységének mutatói bizonyítják, hogy
forrásainkat hatékonyan tudjuk felhasználni: háromszoros a túljelentkezés iskolánkba;
bukásmentes tanévet zártunk; minden 8. osztályos diákunk felvételt nyert valamilyen
2

középfokú iskolába, lemorzsolódás nem volt (évek óta nem volt). Nívós ünnepi
megemlékezéseink is szerves részei a tanítás-tanulási folyamatoknak.
-

Egyéni - és csoportfejlesztések: biztosítjuk tanítványaink számára a folyamatos
fejlesztést, pszichiátriai, pszichológiai megsegítéseket. A testnevelés órákon kívül
tanítványaink heti rendszerességgel jógáznak, tánc-és mozgásfejlesztésen vesznek
részt 1-től 8. évfolyamig. Felhasználjuk a drámapedagógia módszereit a
csoportfejlesztéseken, valamint alsóban a babzsák-programot.
Napközi, tanulószoba: alsó tagozaton a gyerekek 90 %-a veszi igénybe a napközit,
felső tagozaton a diákok 70-80%-a marad tanulószobán. A délutáni szakmai
munkának is köszönhető, hogy a gyerekek a tanév végén sikeresen lépnek a következő
évfolyamba. Rengeteg programot biztosítunk a tanulóink számára, példát adva ezzel a
szabadidő hasznos eltöltésére, a szocializáció folyamatos fejlesztésére.

-

Egyéb tevékenységek: rendszeresen tartunk projekt heteket, napokat a hatékony
oktatás érdekében, rendszeresen vesznek részt – sikeresen - gyerekeink különböző
pályázatokon (szaktárgyi, művészeti, sport), melyekre tanáraink készítik fel őket.
Rendszeresen visszük a gyerekeket színházba, múzeumokba, kiállításokra és őszi,
tavaszi tanulmányi kirándulásokra.

-

Programok, rendezvények: iskolánkban heti rendszerességgel többféle szakkört, a
gyerekek érdeklődésének megfelelő tevékenységet folytatunk délutánonként (sport:
foci, pingpong, sakk; művészeti: színjátszó, kreatív kézműves, táncház, népi
gyermekjátékok; természetvédelmi: „Állati jó”, kisállat bemutatók, állatsimogatók,
természetjárás; rendszeresek az interaktív színházi bemutatók; iskolai versenyek.

Márciusban a pandémiás helyzet következtében iskolánk is digitális oktatásra tért át. A
kialakult helyzetet sikeresen kezeltük, minden tanuló részt vett a távoktatásban. A szülők és
az iskola minden tanuló számára biztosította a megfelelő eszközöket a zökkenőmentes
tanuláshoz. Kezdetben ingyenes, jól működő programokkal tértünk át az online térben történő
nevelésre, oktatásra, fejlesztésre. A Zoom és a Discord segítségével tartottuk meg az órákat.
Majd a nyári szünet alatt a fenntartói beruházást követően egy komplex, jól működő
informatikai struktúrát hoztunk létre. A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség,
valamint a Microsoft és az alapítvány közös megállapodása alapján a már kiépített
informatikai rendszerbe tudtuk integrálni az Office 365 és a Team rendszereket, amely
valóban komplex és egységes megoldást jelentett, mind a jelenléti oktatás, mind pedig a
távoktatás korszerűsítésére.
Az előre és jól átgondolt fejlesztés a 2020 novemberében fennálló Covid19 okozta pandémiás
helyzet miatt újra át kellett térni a digitális alapú tanításra. (Néhány szülő és gyermek érintett
volt.) Így a karantén időszak alatt sem állt meg az oktatás, az új rendszer megfelelőnek
bizonyult, segítségével sikeresen oldottuk meg az ezzel járó feladatokat. A jelenléti oktatás
3

alatt a megfelelő szabályokat betartva (hőmérés, maszkviselés, távolságtartás) tartottuk meg
programjainkat: Halloween, október 23-i megemlékezés, Luca napi vásár, karácsonyi
ünnepség.
Összességében elmondható, hogy iskolánk 2020-ban a pandémiás helyzethez igazodva a
lehetőségekhez mérten törekedett arra mind a jelenléti, mind a távoktatás idején, hogy az
egyénre szabott követelményeket maximális mértékben megvalósítsa a NAT és egyéb
szabályozó dokumentumok követelményei, előírásai alapján. A szülői, tanári, tanulói
visszajelzések alapján ezt a feladatot 2020-ban sikeresen megvalósítottuk.

Budapest, 2021-05-28.

__________________________
Singer Ágnes intézményvezető
Vadaskert Általános Iskola

______________________________
Peti Sándor elnök
Alapítvány a Vadaskert Iskoláért
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Befektetett eszközök
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök
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Forgóeszközök
I.
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Követelések
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Értékpapírok
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Aktivált saját teljesítmények értéke
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– támogatások
Ebből: adományok
Pénzügyi műveletek bevételei
Összes bevétel (1±2+3+4+5)
ebből:
– közhasznú tevékenység bevételei
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
ebből:
– vezető tisztségviselők juttatásai
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)
– közhasznú tevékenység ráfordításai
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Tájékoztató adatok
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Központi költségvetési támogatás
Ebből normatív támogatás
Helyi önkormányzati költségvetési támogatás
Ebből normatív támogatás
E.U.strukt.alapjaiból, ill. Kohéz.Alapból nyújt. tám.
EU költségvetéséből, vagy más áll.nemz.szerv.
Szja-ból az 1996.évi CXXVI. tv. alapján kiutalt összeg
Közszolgáltatási bevétel
Adományok

Az Alapítvány a Vadaskert Iskoláért alapítványnak vállalkozási tevékenysége nincs, kizárólag alapszabály szerinti
tevékenységet végez.
Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Peti Sándor
Kuratórium elnöke

Budapest, 2021.május 28
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Kiegészítő melléklet 2020. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
ALAPITVÁNY A VADASKERT ISKOLÁÉRT
2020.ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁHOZ

I.
A szervezet azonosító adatainak bemutatása:
Név:
Alapítvány a Vadaskert Iskoláért
Székhely:
1118.Budapest, Hegyalja út 62
Bejegyző határozatszám:
07/Pk.60003/2006/04
Nyilvántartási szám :
01-01-0009887
Képviselő neve:
Peti Sándor
A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és a civil szervezeteket érintő jogszabályok:
A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak , körülményeinknek
leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit , eszközeit meghatározó számvitel politikánkat .
A számvitel politikánk a beszámoló kötelezettséget a valós vagyoni , pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő beszámolót helyezi
előtérben. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket,
szabályokat , követelményeket fogalmazza meg .
Jogszabályi háttér:
2011.évi CLXXV törvény : egyesülési jogról,a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről és támogatásáról
2011.évi XLXXXI törvény : a civil szervezetek bírósági nyilvántartásról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
479/2016 (XII.28) Korm.rendelet a számviteli törvény szerinti egyéb szervezet beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól
350/2011 (XII.30) Korm.rendelet : a civil szervezetek gazdálkodása , adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről
1.
A beszámolási forma :
A civil szervezet a számviteli törvényben meghatározott szabályok alapján készítette el a beszámolóját
Egyszerűsített éves beszámoló, melynek tagolása megfelel a számviteli törvényben ANYK nyomtatványban foglaltaknak
A mérleg ÁNYK nyomtatvány PK-642 változatban készült a nagybetűvel és a római számmal jelölt tételeit tartalmazza
Az eredmény-kimutatása: ANYK nyomtatvány PK-642 formátum
Szervezetünk vállalkozási tevékenységet egyáltalán nem végez csak az alapszabályában foglalt közhasznú tevékenységet
2.
A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:
Az üzleti év megegyezik a naptári évvel
A mérleg forduló napja :
2020.december 31.
A mérleg készítés időpontja :
2021.május 28.
3.
A beszámoló készítése aláírása:
A beszámoló nyelve :
magyar
Aláíró :
kuratórium elnöke , szervezet képviselője
4.
A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok.
A civil szervezet a kezelésében , használatában , a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól , továbbá a gazdasági
műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja , hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a
valóságnak megfelelően, folyamatosan , zárt rendszerben , áttekinthetően kerüljenek bemutatásra
5.
A beszámoló közzététele:
A közzétételi kötelezettségét a civil szervezet elektronikus úton teljesíti
6
A számviteli alapelvek érvényesítése:
A vállalkozás folytatásának elve; teljesség elve; a valódiság elve;a következetesség elve;a folytonosság elve;az összemérés elve ; az
óvatosság elve ; a bruttó elszámolás elve;az egyedi értékelés elve;az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával
szemben elve ; lényegesség elve ; a költség-haszon összevetésének elve .
7.
Összehasonlíthatóság biztosítása :
A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával
8.
Könyvvizsgálati kötelezettség:
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

II. Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értékelési eljárások
1. Az eszközök értékelése :

A) a bekerülési érték :

- az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások

- nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;

- saját előállításkor a közvetlen költségek

- térítés nélküli átvételkor a piaci érték

- ajándékban kapott , hagyatékként átvett , többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték

- speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai

B) az értékcsökkenés leírási módszerei:

- a tervezett écs leírás elszámolásának az alapja az immateriális javak és tárgyi eszközök aktiválási értéke ;
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- aktiválás napjától egyedileg , évente, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;
- a szervezet a kis értékű (100.000.-Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét használatbavételkor
egy összegben

C) Az értékvesztés elszámolása és visszaírása :

-akkor számolunk el , ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan ( két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen
kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszaírása is lehetséges a könyvszerinti érték összegéig.

D) A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:

- a vásárolt valutát és devizát ténylegesen fizetett forint összegben kell állományban venni.

- a valuta és devizakészletek csökkenésekor az MNB középárfolyamon kell elszámolni;

- a külföldi pénzértékre szoló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama alapján
történik;

- a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és
kötelezettségek

E) az előző évhez képest a tárgy időszakban az értékelési eljárások
nem változtak
2. Piaci értékelés :
A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el
3. Valós értékelésen történő értékelés
Szervezetünk nem alkalmazza a valós értékelésen történő értékelést a pénzügyi instrumentumokra

III. A beszámoló egyes soraihoz tartozó információk:
1. Saját részvények, saját üzletrészek bemutatása: Szervezetünk nem rendelkezik részvénnyel,üzletrésszel szervezeti formája
okán
2. Információk a kötelezettségekről : Szervezetünknek nincs kötelezettsége
3. Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások : Szervezetünk a számvitel politikában
meghatározott kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások az előző években megszokottól
nem térnek el illetve nem fordultak elő
4. A mérleg-és eredmény-kimutatás sorainak bemutatása :
A beszámoló egészére vonatkozóan a mérleg főösszege
11 493e Ft
A közhasznú tevékenység árbevétele:
142 441e Ft
-ebből -Szja
494eFt
-állami normativa
126 196eFt
-önkorm.normativa
2 240eFt
-cégek,szerv. adomány
0eFt
-magánszem.adomány
4 925eFt
-iskola alma adomány
146eFt
-közös üzm.költs.átterh.
8 440eFt
A tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből
2 651e Ft

IV. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységbemutatása:
Alapítványunk az alapítói okiratunk alapján a Vadaskert Általános Iskola fenntartói feladatait látjael. Tevékenységünk
közhasznú tevékenység a 2011.évi CLXXV.tv.2§(20) alapfokú oktatás,alapfokú általános iskolai oktatás , nevelés 6-16 év korosztály
számára Iskolánk sajátos nevelési igényű gyermekeket állátó általános iskola. A közhasznú tevékenységben részesülők száma 120 fő
.
V. Célszerinti juttatások kimutatása :
Vadaskerti Általános Iskola működésére átadott összeg : 128 436eFt

VI.A vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság által a beszámolási időszakban felvett járandóság , nekik
folyósított előlegek:
A vezető tisztségviselők a tárgy évben nem vettek fel semmilyen járandóságot , nem volt részükre adott előleg és nem vettek
folyósítottak részükre kölcsönt sem.
A szervezetnél felügyelő bizottság működik , a felügyelő bizottság (FB) tagjai tevékenységükért nem vettek fel járandóságot . Az FB
tagjai a feladataikat nem munkaviszonyban és nem megbízási jogviszonyban látja el.
A felügyelő bizottságnak a tárgy évben adott előleg vagy kölcsön nem volt .
A felügyelő bizottság nevében vállalt garancia nincs.

VII. Tájékoztató adatok:
1. A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása : statisztikai állományi létszám
0 fő
2. Az adózott eredmény felhasználására tett javaslat : szervezetünknél osztalék kifizetésre nem kerülhet sor így az adózott
eredményt az eredménytartalékban helyezzük el.
3. Az alapítványnál a 2020.évben nem keletkezett rövid illetve hosszú lejáratú kötelezettség .
4. Az Alapítvány 2020.12.31.. Záró pénzkészlete :
Bank : 7 376 741 Ft
Pénztár. 786 672 Ft
----------------Összesen: 10 853 234 Ft
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5.

Az alapítvány saját tőke alakulása :
Tőkelem
Induló tőke
Tőke vált. Eredmény
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredm. alap tev.
Saját tőke

6.
7.

Nyitás
400
7 057
1 386
8 843

2019.év átv. Ker.diff

+1 386
-1 386
0

Növekedés

-1

-1

2 651
2 651

Csökkenés

Zárás
400
8 442
2 651
11 493

Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek: Az alapítványnál a tárgy évben nem volt olyan kapcsolt felekkel bonyolított
ügylete, amely lényeges lett volna és nem a szokásos piaci feltételek között valósult meg.
Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakciók : Az alapítványnak nincs kapcsolt vállalkozásokkal szembeni a
számviteli törvényben nevesített követelése és kötelezettsége.

Budapest , 2021.május 28

-----------------------------------------------------Peti Sándor
Kuratóriumi elnök, képviselő
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