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I. A NONPROFIT SZERVEZET BEMUTATÁSA 
 
1. A gazdálkodó bemutatása 
 
1.1. Alakulás, a gazdálkodó fő célja 
 
A Musica Nostra Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) létrehozásának célja a Musica Nostra 
énekegyüttes működésének elősegítése, érdekeinek védelme. 
A Musica Nostra olyan művészeti együttes, mely feladatának tartja a zeneirodalom 
valamennyi vokális műfajában a nőikarral megszólaltatható művek előadását, különösen a 
kortárs zeneszerzők műveinek a minél szélesebb közönség számára történő megismertetését. 
További célja az énekegyüttes propagálása, megismertetése a zenei életben, az énekegyüttes 
számára bel- és külföldi fellépési lehetőségek, koncertek felkutatása, szervezése. 
 
A Musica Nostra Alapítvány közhasznú szervezetként működik. 
 
1.2. Főbb szervezeti változások 
 
A beszámolási időszakban olyan jelentős szervezeti változás nem ment végbe, amely 
kihatással lett volna a stratégiára, vagy a számviteli politikára, illetőleg a valós és megbízható 
összkép szempontjából lényeges. 
 
1.3. Tevékenységi kör 
 
A Társaság fő tevékenységi köre: Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi 
tevékenység (94.99). 
A Társaság az alábbi tevékenységeket végzi:  

- koncertek előadása 
- kulturális tevékenység 

Ezek érdekében az alábbi feladatokat is ellátja a Társaság: 
- előadások, előadássorozatok szervezése, tartása,  
- művészeti bemutatók, előadások szervezése,  
- kapcsolattartás más hasonló szervezetekkel, intézményekkel. 

 
1.4. A vállalkozás folytatása 
 
A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közszolgáltatói, közhasznú céljainak 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 
 
II. A KÖZHASZNÚ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ FONTOSABB ELEM EI ÉS A 
SZÁMVITELI POLITIKA ALKALMAZÁSA 
 
2. A számviteli politika alkalmazása 
 
2.1. Könyvvezetés módja 
A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítására 
megbízott külső szerződéses szolgáltató feladata. 
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2.2. Könyvvezetés pénzneme 
A gazdálkodó könyveit magyar nyelven, forintban, az egyszeres könyvvitel elvei és szabályai 
szerint vezeti. 
 
2.3. Beszámoló összeállítása, könyvvizsgálat 
 
A beszámolót összeállította: 
Név:    Kulcsár Gitta regisztrált mérlegképes könyvelő 
Könyv.szám:      PM 168066 
Cím:    1142 Budapest, Ungvár u. 39. 
 
 
2.4. Beszámoló formája és típusa 
 
A Társaság a tárgyidőszakra a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú 
egyszerűsített éves beszámolóját készít.  
Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás. 
A Társaság a beszámolóban a mérleget A, az eredménykimutatást A változatban állította 
össze. 
 
2.5. Üzleti év 
Jelen beszámoló a 2013.01.01-2013.12.31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 
2013.12.31. 
 
2.6. Mérlegkészítés időpontja 
A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági 
események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott 
időpontja: 2014.03.31. A beszámoló dátuma az azt elfogadó közgyűlés dátuma. 
 
2.7. Jelentős összegű hibák értelmezése 
Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy-egy üzleti évre vonatkozó hibák és 
hibahatások értéke, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált 
üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át és legalább eléri az 1 millió 
Ft-ot. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok 
között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra. 
 
2.8. Devizás tételek értékelése 
Alkalmazott devizaárfolyam 
A külföldi pénzértékre szóló, vagy deviza alapú eszközök és kötelezettségek, valamint 
bevételek és ráfordítások forintértékének meghatározása egységesen a Magyar Nemzeti Bank 
által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik. 
Fordulónapi devizás átértékelés 
A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek a fordulónapon minden esetben 
átértékelésre kerülnek. 
 
2.9. Értékcsökkenési leírás elszámolása 
Értékcsökkenési leírás módja 
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható 
használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a 
tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési (bruttó) 
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értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris 
leírási módszerrel) történik. 
Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása 
A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi 
termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként 
egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem 
kell. 
Nem jelentős maradványérték 
A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése 
során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke 
valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 eFt-ot. 
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor 
haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 
100 eFt-ot. 
 
2.10. Értékvesztés elszámolása 
Az értékvesztés elszámolásának gyakorlata az előző üzleti évhez képest a jogszabályi 
változásokon túl nem változott. Eszerint értékvesztés elszámolására akkor kerül sor, ha a 
könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós 
és jelentős. 
 
2.11. Értékhelyesbítések alkalmazása 
A Társaság az értékhelyesbítés lehetőségével kíván élni, így a mérlegben értékhelyesbítés, és 
értékelési tartalék szerepel. 
 
2.12. Alapítás-átszervezés költségei 
Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok 
– az előző üzleti évhez hasonlóan – a tárgyidőszakban költségként számolandók el. 
 
2.13. Kísérleti fejlesztés aktiválása 
A Társaság a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetőségével nem kíván élni, azokat - 
az előző üzleti évhez hasonlóan - minden esetben a tárgyidőszak költségei között számolja el. 
 
2.14. Vásárolt készletek értékelése 
A vásárolt készletek – az előző üzleti évhez hasonlóan – a mérlegben a tényleges bekerülési 
értékben jelennek meg. 
 
2.15. Saját termelésű készletek értékelése 
A saját termelésű készletek a mérlegben – az előző üzleti évhez hasonlóan – az 
utókalkulációval megállapított tényleges előállítási költségen jelennek meg. 
 
2.16. Céltartalék- képzés szabályai  
A Társaság garanciális és egyéb kötelezettségekre, várható jövőbeni költségekre céltartalékot 
nem képez.  
 
2.17. Ki nem emelt tételek értékelése 
Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerülnek 
értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt. 
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2.18. Számviteli politika más változásainak hatása 
A számviteli politika más, meghatároz elemeiben a jogszabályi változásokon túl 
jelentősmódosítás nem történt. 
 
2.19. Leltározási szabályok 
Az eszköz és források leltározása az általános szabályok szerint történik, a leltározás szabályai 
az előző üzleti évhez képest nem változtak. 
 
2.20. Pénzkezelési szabályok 
A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés 
szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak. 
 
2.21. Eltérés a törvény előírásaitól 
A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történik, a törvény 
előírásaitól való eltérésre okot adó körülmények nem merültek fel. 
 
2.22. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk 
A Társaság tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel 
kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett. 
 
3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
3.1.      Előző évek módosítása 
A korábbi (lezárt) évhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát 
nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz. 
 
3.2. Összehasonlíthatóság 
A Társaság mérlegében az adatok – a jogszabályi változások miatt átrendezésen túl – 
összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 
 
3.3. A mérleg tagolása 
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. 
 
3.4. Kezelésbe vett eszközök a mérlegben 
A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel. 
 
3.5. Devizás értékelés hatása a mérlegben 
A Társaság devizás mérlegtételei az általános szabályok szerint kerültek átszámításra, ezért az 
ettől eltérő értékelésből különbözet nem származott. 
 
3.6. Értékvesztések 
A Társaság mérlegében a befektetett pénzügyi eszközökhöz, készletekhez, értékpapírokhoz, 
követelésekhez kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az előző üzleti évben, sem 
tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszaírásra az előző üzleti évben, sem a tárgyévben 
nem került sor. 
 
3.7. Befektetett eszközök 
Bruttó érték alakulása 
A társaságnak tárgyi eszközei nincsenek. 
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Értékcsökkenési leírás utólagos módosításának hatása 
A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem 
került sor. 
 
3.8. Forgóeszközök 
Készletek alakulása 
A Társaság készletekkel a fordulónapon nem rendelkezett.  
 
Követelések alakulása 
Követelés sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, értékvesztés elszámolásra 
nem került sor.  
 
Hátrasorolt eszközök 
A mérlegben olyan követelések vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál 
vagy a kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a 
tárgyévben nem szerepel. 
 
3.9. Saját tőke 
A saját tőke 0eFt mérleg szerinti eredménnyel nőtt az előző évhez képest. 
 
Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke 
 A jegyzett tőke kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeget nem tartalmaz. 
 
Lekötött tartalék jogcímei 
A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg. 
 
Értékhelyesbítés alakulása 
Az Alapítvány a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségévek, nyilvántartott 
értékhelyesbítése nincs. 
 
3.10. Céltartalékok 
A mérlegben céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepelt, a körülmények 
céltartalék képzését nem indokolták. 
 
3.11. Kötelezettségek 
A kötelezettségek nincsenek. 
Adófizetési kötelezettség: kulturális járulék, bérjárulékok, bérkifizetés nincs. 
  
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek 
A mérlegben olyan kötelezettségek nem szerepelnek, amelyek a hátralévő futamideje több 
mint öt év. 
Kötelezettségek átsorolása 
A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségek nincsenek, a fordulónapot követő egy éven 
belüli csekély törlesztés átsorolására nem került sor. 
Biztosított kötelezettségek 
A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal 
biztosított kötelezettség nem szerepel. 
Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek 
A tárgyévi kötelezettségek között olyan, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott 
összegnél, nincs. 
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3.12. Mérlegen kívüli tételek 
A Társaságnak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti 
függő, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettsége nincs. 
 
Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet 
értékelése szempontjából jelentősséggel bír, a fordulónapon nem volt. 
 
A mérlegben nem látszó, más lényeges tétel nem kíván bemutatást. 
 
4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 
4.1. Előző évek módosítása 
A korábbi (lezárt) évhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát 
nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz. 
 
4.2. Össze nem hasonlítható adatok 
A Társaság eredménykimutatásában az adatok – a jogszabályi változások miatti 
átrendezéseken túl – összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 
 
4.3. Az eredménykimutatás tagolása 
Új tételek az eredménykimutatásban  
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek. 
 
Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban 
Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével az Alalítvány a 
tárgyidőszakban nem élt. 
 
4.4. Bevételek 
A társaság az alábbi nettó egyéb bevételekkel rendelkezett (eFt-ban): 
 
 Támogatások, adományok (eFt-ban):  
 

NKA 300 
SZJA 1 % 219 
Összesen: 519 

 
 
 
 Közszolgáltatói (közhasznú jellegű) tevékenység bevétele (eFt-ban) 
 

Művészeti tevékenység: 50 
Összesen: 50 

 
 
   
 Pénzügyi műveletek bevételei (eFt-ban): 
 

Kapott kamatok: 11 
Összesen: 11 
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 Mindösszesen (eFt-ban):       580 eFt 
 
Rendkívüli bevételek 
A beszámolási időszakban rendkívüli bevétellel az Alapítvány nem rendelkezett. 
 
4.5. Ráfordítások 
 
A Társaság tárgyévi ráfordításai főbb bontásokban (eFt-ban): 
 
 Anyagköltségek ezer Forintban:   
 

Kotta 16 
Összesen: 16 

    
 Szolgáltatások ezer Forintban: 
 

Művészeti tevékenység 399 
Artisjus jogdíj 14 
zongoraszállítás 44 
Domain 19 
Koncertkisegítők 35 
Tagdíj, nevezési díj,  30 
Bankköltség 23 
Összesen: 564 

 
Mindösszesen (eFt-ban):      580 

 
 
Rendkívüli ráfordítások 
A beszámolási időszakban rendkívüli ráfordítás nem került elszámolásra.  
 
 
 
 
4.6. Adófizetési kötelezettség 
 
Az Alapítványnak a tárgyévben vállalkozási tevékenysége nem volt, ezért társasági adó 
fizetési kötelezettsége nem keletkezett. 
 
5. Tájékoztató adatok 
 
5.1. Bér- és létszámadatok 
 
Létszámadatok 
A tárgyévben foglalkoztatott személyek átlagos statisztikai létszámát mutatja be az alábbi 
táblázat: 

Állománycsoport Átlagos létszám (fő) 
Szellemi 0 
Fizikai 0 
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Összesen: 0 
 
Béradatok 
A tárgyévben foglalkoztatott személyek bérköltségét mutatja be az alábbi táblázat: 

Állománycsoport Bérköltség eFt 
Szellemi foglalkozásúak 0 
Fizikai foglalkozásúak 0 
Összesen: 0 

 
Személyi jellegű egyéb kifizetések 
A tárgyévben egyéb személyi jellegű kifizetésre nem került sor.  
 
5.3. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok 
A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő 
a megbízható s valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához. 
 

III.  A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA 
A Társaság tárgyévben költségvetési támogatás címén az alábbi összegben használt fel: 
 
SZJA 1% támogatás 2013.évben kapott                            219 eFt  
Felhasználás:  
Cél szerinti tevékenységre használta fel a teljes összeget: művészeti tevékenységre  
 
IV.  A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁ S: 
 
A Saját tőke összetétele:  a, Induló tőke:                        50 eFt 
    b, Eredménytartalék:                    881 eFt 
    b, Tőkeváltozás:                          1 eFt 
    c, Tárgyévi közhasznú eredmény:                 0 eFt 
    Saját tőke:             +         932eFt 
 
Az Induló tőke a Társaság alapításakor befizetett vagyon. Az Eredménytartalék a korábbi 
évek pozitív eredménye. A Tőkeváltozás a 2012. év eredményét tükrözi. A Tárgyévi 
eredmény a közhasznú alaptevékenység 2013. évi eredménye, amely pozitív volt (nyereség).  
 
A Társaság vagyona az alapításkori betétjéből, támogatásokból és közhasznú 
tevékenységének során megszerzett egyéb bevételéből áll.  
A Társaság a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem folytatott. 

V.  A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 
 
Cél szerint kapott támogatások (eFt): 
Nemzeti Kulturális Alap  3133/03663 pályázat     300e.-Ft. 
Felhasználás: 2013. évben 
 
Elszámolva:   
Az alapítvány az összeget a Kortárszene a Trefort kertben koncertsorozaton közreműködő 
személyek, együttesek művészeti tevékenységének fedezésére és kottavásárlásra használta fel. 
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Cél szerint nyújtott támogatás: 
A tárgyévben az Alapítvány nem nyújtott ilyen támogatást. 
 
VI.  A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVT ŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT 
ÁLLAMI PÉNZALAPOKTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKTÓL KAP OTT 
TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA: 

 
Központi költségvetési szervtől és elkülönített pénzalaptól kapott támogatások (eFt): 
NAV Apeh SZJA 1 %            219e,- Ft 
Felhasználás: 2013-as évben  
2013-as évben a Musica Nostra Alapítvány működésére, és cél szerinti tevékenységének 
fedezetére lett felhasználva, melyből kottákat, irodaszereket, nevezési díjakat, tagdíjakat, 
művészeti tevékenységeket, zongoraszállítást, és domain tárhelyet vásárolt. 
 
 
VII.  A VEZET Ő TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK: 
 
A Társaság vezető tisztségviselői részére prémium, járandóság nem került elszámolásra. A 
tisztségviselők feladatukat társadalmi munkában látják el. 
 
VIII. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGR ŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI 
BESZÁMOLÓ: 
 
 tárgyévi tevékenység:  
  
2013.02.27. Budapest, ELTE BTK F Épület Kodály terem, Kortárs zene Trefort kertben, 
2013.03.23. Budapest, Budavári Önkormányzat Aula, Nagyböjti hangverseny,  
2013.09.22. Budapest, Muzsikáló Udvar Koncert,  
2013.10.09. Budapest, ELTE Kodály terem, Fagott a kortárs zeneszerzésben, meghívott 
vendég Lakatos György,  
2013.11.22. Budapest, Szent Imre Gimnázium, Kocsár Miklós születésnapi közös koncert a 
Vas Lajos kamarakórussal, és a Vox Humana kórussal,  
2013.12.14., Budapest, ELTE Kodály terem, Adventi konceret 
eszközök, felújítások:  
 
A tárgyévben sem eszköz vásárlásra, sem felújításra nem került sor. 
 
eredmények: 
 
CD felvételek a hangversenyekről. 
 
tervek, és már megtörtént események: 
 
 


