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1. A gazdálkodó bemutatása
1.1. Alakulás, célok, küldetés
A Vasutas Zeneiskola 1995. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális
kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a
piaci igényekhez igazodóan működjön.

2. A számviteli politika alkalmazása
2.1. A számviteli politika bemutatása
A számviteli politika sajátosságai a valós és megbízható összképre nem gyakorolnak érdemi hatást. A
számviteli politika meghatározó elemei:
A számviteli politika táblázatos kivonata
Jellemző

Választás

Könyvvezetés pénzneme

HUF

Beszámoló formája

Egyszerűsített éves beszámoló

Mérleg típusa
Eredménymegállapítás módja
Eltérő üzleti év

Nem

Könyvvizsgálat

Nem

Tőzsdei jelenlét

Nem érintett

2.2. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk
A közhasznú jogállás alapján közzéteendő kiegészítő információk, az üzleti évben végzett főbb tevékenységek
és programok az alábbiak: OKTATÁS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS.. A támogatásokra vonatkozóan
közlendő adatok a kiegészítő melléklet Bevételek fejezetében kerülnek bemutatásra.

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
3.1. Előző évek módosítása
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát
nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek
minősülő mértékben tartalmaznak.

3.2. Össze nem hasonlítható adatok
A Vasutas Zeneiskola mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

3.3. Befektetett eszközök
Befektetett eszközök jelentős tételei
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A mérleg Befektetett eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem
szerepel.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy
leányvállalattal szemben nem állt fenn.

3.4. Forgóeszközök
Forgóeszközök jelentős tételei
A mérleg Forgóeszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.

3.5. Aktív időbeli elhatárolások
Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Aktív időbeli elhatárolás nem szerepel.

3.6. Saját tőke
Értékelési tartalék jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

3.7. Céltartalékok
Céltartalékok jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel.

3.8. Kötelezettségek
Kötelezettségek jelentős tételei
A mérleg Kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kötelezettségek jelentős tételei
A mérleg Egy éven belül esedékes kötelezettségek és Egy évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek sorainak
tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Biztosított kötelezettségek
A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított
kötelezettség nem szerepel.

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség nem állt fenn.
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3.9. Passzív időbeli elhatárolások
Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Passzív időbeli elhatárolás nem szerepel.

4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
4.1. Előző évek módosítása
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát
nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb
nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Összehasonlíthatóság
A Vasutas Zeneiskola eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti
átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.
A Vasutas Zeneiskola adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások hatásain túl nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót
kívánna.

4.3. Bevételek
Bevételek alakulása
A Vasutas Zeneiskola bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:
Bevételek alakulása és megoszlása
Bevétel-kategória

Előző időszak
%
1000HUF

Tárgyidőszak
%
1000HUF

Árbevétel

67 948

59.2

70 215

60.7

Egyéb bevételek

46 915

40.8

45 532

39.3

0

0.0

0

0.0

114 863

100.0

115 747

100.0

Pénzügyi műveletek bevételei
Bevételek összesen
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Bevételek alakulása és megoszlása
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Árbevétel jelentős tételei
Az eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei
Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg.

Egyéb bevételek jelentős tételei
Az eredménykimutatás Egyéb bevételek sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg
jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei
Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek bevétele nem jelenik meg.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek
A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra.

4.4. Ráfordítások
Ráfordítások alakulása
A Vasutas Zeneiskola ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:
Ráfordítások alakulása és megoszlása
Ráfordítás-kategória

Előző időszak
%
1000HUF

Tárgyidőszak
%
1000HUF

Értékesítés közvetlen költségei

0

0.0

0

0.0

Értékesítés közvetett költségei

0

0.0

0

0.0

1 630

100.0

40

100.0

0

0.0

0

0.0

1 630

100.0

40

0.0

Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Ráfordítások összesen
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Ráfordítások alakulása és megoszlása
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Egyéb ráfordítások jelentős tételei
Az eredménykimutatás Egyéb ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg
jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei
Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek ráfordítása nem jelenik meg.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások
A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került
elszámolásra.

5. Tájékoztató adatok
5.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek
A beszámolási időszakban a Vasutas Zeneiskola kapcsolt felekkel semmiféle ügyletet nem bonyolított.

5.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái
A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg,
kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

5.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak
A Vasutas Zeneiskola könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak bemutatása
nem előírás.

5.4. Létszámadatok
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 5 fő.
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