Kiegészítő melléklet
A Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány
2019. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához
I. Általános rész
1. A szervezet megnevezése, gazdálkodási formája:
Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány
2. Székhelye: 1036 Budapest, Kiskorona u. 7.
3. Az Alapítvány vagyona: az Alapítvány induló vagyona 180.000,Ft, azaz egyszáznyolcvanezer forint, amelyet az alapítók egyenként
10.000,-Ft, azaz tízezer forint összegnek az Alapítvány számláját
vezető bankhoz történő befizetésével hoztak létre 1991-ben.
4. Az alapítvány célja szerinti besorolása: kulturális tevékenység
Az Alapítvány első rendű célja a magyar zenei kultúra bel- és külföldi
terjesztése. Az alapítvány ezt a célt a zenekar működési feltételeinek
hazai és külföldi tevékenységének támogatása révén szándékozik
elérni. A zenekar saját művészi színvonalának emelése céljából az
alapítvány terhére külföldi művészeket hívhat meg, elősegíteni
szándékozik továbbá a külföldi zenepedagógiai eredmények hazai
terjesztését mesterkurzusok, szakmai találkozók szervezésével.
5. Könyvvezetése:
Az Alapítvány a számviteli törvényben, illetve a számviteli
politikájában foglaltak szerint kettős könyvvitelt vezet és közhasznú
egyszerűsített éves beszámoló készítésére jogosult. A beszámolót
összeállította: Tolnai Consulting Kft. (1043 Budapest, Csányi László
u. 34. A.) képviseletében Tolnai István kamarai tagsági száma:
002532. Az Alapítvány felkért könyvvizsgálója: Balla Audit Kft.
(1038 Budapest, Ezüstkő u. 8.) aláíró könyvvizsgáló, Dr. Balla István
kamarai tag könyvvizsgáló. Kamarai tagsági száma: 005969. A
könyvvizsgálat 2019. évi díja 500 e Ft.

6. Az Alapítvány kezelője, képviselője
1.) Az Alapítvány kezelője a kuratórium, amely elnökből és
három tagból áll:
A kuratórium elnöke:
Dr. Lissákné dr. Körmendy-Ékes Judit sz. Körmendy-Ékes Judit
(a.n.: Püspöki Gabriella)
2000 Szentendre, Kossuth Lajos u. 3. sz. alatti lakos
A kuratórium tagjai:
Kiss Sándor
1116 Budapest, Kalotaszeg u. 11. sz. alatti lakos
Zsoldos Dávid
1118 Budapest, Citadella u. 7. sz. alatti lakos
Strommer Pál Artúr
1172 Budapest, XXV. u. 33.

A felügyelő bizottság tagjai:
Lezsák Attila
1163 Budapest, Romhány u. 11. sz. alatti lakos
Ferenczi Kristóf
1126 Budapest, Hollósy Simon u. 36. sz. alatti lakos
Bakonyi András
1112 Budapest, Rákó u.26 sz. alatti lakos

II.

Eszközök és források bemutatása, értékelése
1. A tárgyi eszközök
A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása a bruttó érték
alapján lineáris értékcsökkenés elszámolásával történik. A kis értékű
eszközök (100 e Ft alatti) értéke egy összegben költségként kerülnek
elszámolásra.

Tárgyi eszközök bruttó értékének állományváltozása (E Ft):
Megnevezés

Nyitó érték

Szellemi termékek
Termelő gépek, ber.-ek
Üzemi, üzleti, irodai gépek
Kisértékű eszköz
Összesen:

919
2 662
2 298
1 125
7 004

Növekedés Csökkenés
23 872
1 168
239
25 279

- 343
- 343

2019. évben beszerzett eszközök, szoftverek (E Ft):
- kottatartó állvány
- HP nyomtató
- iróasztal
- forgószék
- telefon
- Cselló
- Hp lézerjet nyomtató
- asztali számítógép
- Szerver
- Hegedű
-Hangszertokok
Összesen:

73
99
14
9
10
13 648
192
462
485
8 031
2 256
25 279

Záró érték
919
26 534
3 123
1 364
31 940

2. Követelések (E Ft):
- vevők
- egyéb adott előlegek
- következő évi áfa
- előre fizetett szállító
- ÁFA elszámolása

19 073
300
3
2 036
3 354

Összesen:

24 766

Az adójellegű követelések a befizetett adóelőlegek és a tényleges
fizetési kötelezettségek közti különbségek, melyek 2020. évben
részben beszámításra kerültek a tárgyévi fizetési kötelezettségekkel
szemben, illetve átvezetésre kerültek más adónemre. A vevők jelentős
részben befolytak, a mérlegkészítés időpontjáig ki nem egyenlített
vevők várhatóan befolynak.

3. Pénzeszközök (E Ft):
- pénztár
- MKB Ft. számla
- MKB EUR számla
- MKB kártyafedezeti számla (EUR)

211
393 582
1 349
4 595

Összesen:

399 737

4. Aktív időbeli elhatárolások (E Ft):
Az aktív időbeli elhatárolások tételei a költségek elhatárolásaiból
(1 382 E Ft) adódnak. A költségek fő tételei: a 2020. évet érintő
biztosítási díj, kotta bérleti díj, vetítés.
5. Saját tőke
- Alapító vagyon (E Ft):
- Tőkeváltozás/Eredmény (E Ft):
- Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (E Ft)

180
21 670
70 151

A tárgyévben az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem
folytatott.

6. Kötelezettségek (E Ft):
- szállító
- szociális hozzájárulási adó
- egészségbizt. jár.
- EKHO kifizetői
- szja
- nyugdíjbiztosítás
- EKHO msz.
- MKB USD számla
- Fel nem használt támogatás
- jövedelem

15 712
1 168
532
3 797
2 144
634
3 255
15
301 791
2 522

Összesen:

331 570

Az adó illetve adójellegű kötelezettségek a december havi járulékok,
amelyek kiegyenlítése a tárgyévet követően 2020. januárban
megtörténtek. A szállítók a fizetési határidőn belül rendezésre
kerültek.

7. Passzív időbeli elhatárolások (E Ft):
Bevételek passzív időbeli elhatárolása:

2 422

- 2020.évi bérlet értékesítés

2 422

A tárgyévben (2019) befolyt, de 2020. évben felhasználásra,
elszámolásra kerülő tétel.
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:

1 084

A mérleg fordulónapot követően felmerült, tárgyévet érintő jogszabály
szerint elszámolt tételek. Fő tételei: könyvvizsgálói díj, beszámoló
összeállításának díja, telefonköltség, bankköltség.

Halasztott bevételek:

24 832

A halasztott bevételek a fejlesztési támogatás terhére beszerzett
eszközök értékcsökkenéssel arányos elhatárolt összegeit tartalmazzák.
Összesen:

28 338

Kiegészítés az eredmény kimutatáshoz:
Összes közhasznú tevékenység bevétele (E Ft):
Közhasznú célú működésre kapott támogatás:
XIII. kerületi Önkormányzat (állami támogatás)
Központi támogatás (EMMI)
1 % SZJA
magánszemélyektől kapott támogatás
egyéb
Összesen:

70 000
273 476
154
98
5
343 733

Pályázati úton elnyert támogatás
- NKA

Összesen:

2 864

346 597

Saját bevételek
2. Közhasznú tevékenységből származó bevétel:
- meghívás alapján teljesített koncertek bevétele
- jogdíjak
- átengedett jegyértékesítés
- átengedett bérletértékesítés
- közszolgáltatási díj (XIII. kerületi Önkormányzat )
- értékesített anyagok
3. Egyéb bevétel:
- pénzügyi műveletek bevételei
Összesen:
Vállalkozási tevékenység bevétel (E Ft):

81 680
57 271
350
9 885
4 153
10 000
21
586
586
82 266
0

Az Alapítványnak a tárgyévben vállalkozási tevékenységből származó
bevétele nem volt.
Összes bevétel (E Ft):

428 863

Közhasznú tevékenység ráfordításai (E Ft):
1. anyag jellegű ráfordítások:
- anyagköltség
- igénybe vett szolgáltatások
- egyéb szolgáltatások
- közvetített szolgáltatások, ELÁBÉ

1 835
74 275
3 039
27 326
106 475

2. személyi jellegű ráfordítások:
- bérköltség
- személyi jellegű egyéb kifizetés
- bérjárulékok

215 751
2 207
32 349
250 307

3. értékcsökkenés:

388

4. egyéb ráfordítások:
- káreseményhez kapcs.
- le nem vonható áfa
- kivezetett készlet
- egyéb

840
21
10
118
989

5. pénzügyi műveletek ráfordításai:
- árfolyamveszteség
- fizetendő kamat

515
38
553

Vállalkozási tevékenység ráfordításai (E Ft):
Az Alapítványnak a tárgyévben vállalkozási tevékenységgel
kapcsolatos ráfordítása nem volt.

0

Összes ráfordítás (E Ft):

358 712

Adózás előtti eredmény (E Ft):

70 151

Adófizetési kötelezettség (E Ft):

0

Tárgy évi vállalkozási eredmény (E Ft):

0

Tárgy évi közhasznú eredmény (E Ft):

70 151

COVID-19 járvány hatása a Társaság működésére

Az Alapítvány felmérte a fennálló COVID-19 járványügyi helyzet hatását a
működésére, a megfelelő biztonsági előírásokat és intézkedéseket megtette, ezek
mellett és ezek betartásával a végzi a tevékenységét. Az Alapítvány a helyzet
felmérése és értékelése kapcsán arra jutott, hogy a hatások nincsenek olyan
jelentős vagy számottevően negatív hatással az Alapítvány rövid távú (a mérleg
fordulónapját követő 12 hónapot átfogó időszakra vonatkozó) pénzügyi- és
likviditási helyzetére, az eszközök mérlegben bemutatott értékelésére, valamint
az Alapítvány ezen időszakon belüli működésére, amely lényegesen
befolyásolná, vagy lényegesen bizonytalanná tenné az Alapítvány a működés
folytatására vonatkozó képességét, illetve annak a mérlegkészítés időpontjában
való megítélését ugyanezen időszak tekintetében.
Budapest, 2020. augusztus 27.

kuratórium elnöke

