
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

2020.12.20 14:57:23

01 Fővárosi Törvényszék

Bókay alapítvány
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Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.12.20 15.02.32



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-542

2019. év

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

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Bókay alapítvány

1 0 8 6 Budapest

Csobánc utca

1

    

0 1 0 1 6 7 8 7    

0 1 0 0 P k 6 0 7 5 0  1 9 9 7

1 8 1 5 8 9 2 6 1 4 2

Papp Gábor Lajos

Budapest 2 0 2 0 1 1 0 2

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.12.20 15.02.32



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Bókay alapítvány

1 381 1 089

25 26

1 356 1 063

1 381 1 089

1 381 1 044

30 30

1 236 1 352

115 -338

45

45

1 381 1 089

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.12.20 15.02.32



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Bókay alapítvány

6 6

477 387 477 387

477 387 477 387

270 270

477 387 6 483 387

229 620 6 235 620

133 105 133 105

362 725 6 368 725

115 -338 0 115 -338

115 -338 0 115 -338

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.12.20 15.02.33



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Bókay alapítvány

207 282 207 282

270 105 270 105
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-542

2019. év

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

Bókay alapítvány

1 0 8 6 Budapest

Csobánc utca

1

    

0 1 0 0 P k 6 0 7 5 0  1 9 9 7

0 1 0 1 6 7 8 7    

1 8 1 5 8 9 2 6 1 4 2

Papp Gábor Lajos

nevelés és oktatás, képességfejlesztés,ismeretterj

1997.évi CLVI.törvény 26§.c./4

BVHSZC Bókay János szakgimnázium tanulói

65

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.12.20 15.02.33



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Bókay alapítvány

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.12.20 15.02.33



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

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

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

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]

Mutató teljesítése

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Bókay alapítvány

483 387

207 282

276 105

368 725

115 -338

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.12.20 15.02.33



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Bókay alapítvány

Nav adó 1%

2017

207

207

269

282

269

269
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-542-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Bókay alapítvány

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.12.20 15.02.33



PK-542
PK-542-03 Kiegészítő melléklet

2019kiegbokay.pdf



Kiegészítö Melléklet

I. Általános kiegészítések

1.)  Civil szervezet információs adatok

a.) Alapítvány
–  neve                  : BÓKAY ALAPÍTVÁNY
– székhelye : 1086.  Budapest, Csobánc utca 1.
– alapítás éve           : 1997
- nyilvántartási száma         : 01-01/6787
- idötartama : határozatlan

b.) Müködési forma         : alapítvány

c.) Alapítók megnevezése

- Bebesi Dalma  100 %
         
Alapítói vagyon 30 eFt.

d) Közhasznú tevékenység megnevezése    :nevelés és 
oktatás,képességjejlesztés,ismeretterjesztés

e.) Fővárosi Bíróság végzés száma: 0100/PK.60750/1997

II.) A számviteli politika fö vonásai
Az alapítvány számviteli  politikája a számvitelröl  szóló  2000.évi C.törvény elöírásainak
figyelembe vételével készült, rögzíti a választott értékelési módszereket és eljárásokat, a
beszámoló készítésére vonatkozó belsö szabályozásokat.

Az eredménykimutatás  összköltség eljárással készült, "A" típusú eredménykimutatást és
mérleget készít.

Az eszközök és források számbavétele és értékelése a törvényben foglalt elöírásoknak és
alapelveknek megfelelöen történik.

                                                              

a.) Beszerzési árak,  elöállítási  költségek

Készletekröl mennyiségi és értékbeni nyilvántartást a cég év közben nem vezet,
a készletérték meghatározása a leltározás alapján történt.
Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.
A könyvelés forintban történik.

A vásárolt készleteket FIFO módszerrel értékeli a társaság.
Saját termelésü készletek nincsenek.



                                                     - 1 -
Az aktivált teljesítmények (beruházások)  közvetlen önköltségen szerepelnek.

A közvetlen önköltség tartalma:
- az adott beruházásokon felhasznált anyag (FIFO módszer)
- az elöállítás során felmerült közvetlen munkabérek és ennek közterhei

b.) Amortizációs politika
Az immateriális javak esetében a törvényi  kereteken belül  az alábbi elhasználódási
idöket határozta meg a társaság, az elszámolási leírás lineáris módon történik :

- vagyoni értékü jogok 6  év
= bérleti jogok 5  év

- szellemi termékek
= software-ek 3  év

A tárgyi eszközök esetében a becsült használati idö az alábbi :
 - épületek

= bérelt        17év
= saját 50év

 - müszaki berendezések, gépek, jármüvek    5 év
 - egyéb berendezések, felszerelések

 - számítástechnikai eszközök 3 év
- egyéb eszközök 7 év
- jármüvek 5 év

A  100  ezer  Ft  alatti  egyedi  beszerzésü  tárgyi  eszközök  és  szellemi  termékek  a
használatba vételkor egy összegben kerülnek  leírásra. Terven felüli értékcsökkenést nem
számolt el a társaság

c.) Értékvesztések kezelése
Befektetésekkel a társaság jelenleg nem rendelkezik.
A  készletek  esetében  értékvesztés  elszámolása  az  elfekvö,  megrongálódott,  kevésbé
használható,  illetve  hasznosítható  készleteknél  történik.  Elfekvö  készletnek  minösíti  a
társaság azokat az eszközöket, amelynél fél éven belül nem volt értékesítés.
A határidön túli követelésekre értékvesztést számolunk el.

Céltartalékot nem képeztünk.                                                    
                                                         
                                                                       

III. Mérleghez   kapcsolódó kiegészítés
l.) Eszközök
A mérlegben kimutatott aktívák értéke az üzleti év végén 1.089 e Ft.

1.1. Befektetett eszközök

-Tárgyi eszköz: 0 eFt

1.2. Forgóeszközök
Az alapítvány mérleg szerinti forgóeszközeinek értéke :      1.089 ezer Ft
A készletek könyvszerinti értéke            :           26 ezer Ft
 



                                                           - 2 -
Saját termelésü készlet a mérleg fordulónapján nem volt.

1.2.2 Követelések
A társaság követeléseinek mérleg szerinti záró állománya 0 ezer Ft                     

– vevő követelés                     0 eFt  
– adó jellegű követelés           0 eFt

        
    1.2.3. Pénzeszközök
A pénzeszközök mérleg szerinti értéke 1.063 ezer Ft, amely megegyezik a számlavezetö
bankok által közölt egyenlegek és a házi pénztárak pénzkészletének összegével.
                                                      
1.3.  Aktív idöbeli  elhatárolások
         0 eFt

1.4 Források  
A mérlegben kimutatott passzívák értéke az összes jegyzökönyvvel egyezöen
1.089 ezer Ft.

1.5.1  Saját tőke
Az alapítványsaját tőkéje 2019.december31-én 1.044 ezer Ft.

a.) Jegyzett tőke
A jegyzett tőke értéke 30 ezer Ft.

           A jegyzett de be nem fizetett tőke összege nem volt.
b.) Tőketartalék
A társaság tőketartaléka az ületi év során az alábbiak szerint változott:

- Nyitóállomány 0 ezer Ft
- Növekedés 0 ezer Ft
- Végleges pénzeszköz átadás 0 ezer Ft
- Záró állomány 0 ezer Ft

c.) Tőkeváltozás/Eredmény
     1.352 ezer Ft.

d.) Lekötött tartalék: nincs
 
Adózott eredmény: -338 ezer Ft.

1.5.2. Céltartalékok:   0 ezer Ft.

1.5.3. Kötelezettségek
A kötelezettségek mérleg szerinti értéke 256.819 ezer Ft.

a.) Hosszú lejáratú kötelezettség:                  0 ezer Ft,
amely a tulajdonos által nyújtott tagi kölcsön.                         
b.) A rövid lejáratú kötelezettségek együttes értéke:  45 ezer Ft, melyböl

    - szállítói kötelezettség                                                  20  ezer Ft      
– egyéb kötelezettség                                                     25 ezer Ft
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1.5.4 Passzív időbeli elhatárolások
A passzív időbeli elhatárolások mérleg szerinti értéke  nincs

Bér költség :     0 ezer Ft
Bér utáni járulékok        :           0 ezer Ft                                               

– Személyi jellegű egyéb  :         nem volt                                           
                                                                 
1.6. Mérlegen kívüli tételek
A társaságnak mérlegen kívüli kötelezettségei nincsenek.

IV.Eredménykimutatáshoz tartozó kiegészítések:

Az alapítványnak vállalkozásból származó bevétele nem volt.Egyéb bevétel 387 e 
Ft,mely 282 eFt adó 1% és 105 eFt magánszemélyektől származó támogatás volt. 
Anyag jellegű ráfordítás 620 eFt,személyi jellegű ráfordítás nem volt, értékcsökkenés 
nem volt, egyéb ráfordítás 105 eFt, mely adott támogatásokból áll. Ezzel az alapítvány 
338 eFt veszteséggel zárta a 2019-es évet.

Az alapítvány kutatást és kísérleti fejlesztést nem folytat.

V.,Egyéb információk:

Az alapítvány feladatait társadalmi munkában látják el,javadalmazást senki se kap.
Az alapítványnak peres ügye nincsen

- az alapítvány nem élt a valós értékelés lehetőségével
- rendkívüli előfordulású vagy nagyságú tétel nem szerepel a beszámolóban

      - reprezentáció cimén nem lett lett költség  elszámolva

- Az alapítványnak zálog és hasonló jogokkal biztosított kötelezettségei nincsenek.
  Az alapítvány könyvvizsgálót nem foglalkoztat                                                  

- Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszköze nincs, veszélyes hulladék nem 
  képzödik, környezetvédelemmel kapcsolatban céltartalékot nem képeztek, 
  várhatóan nem lesz kötelezettségük a jövöben ilyen jogcímen.

Budapest, 2020. október 27.

............................................
Papp Gábor Lajos kuratóriumi elnök
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