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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bír őság meg nevezése :

01 Fővárosi Törvén,

Beküldő adatai (akinek az ügyfé!kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerüI)

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kiölíés eseíén másolt - nem írható - mezők.)

Viselt név:

születési név:

Anyja neve:

Előtag

F;__l
családi név

Kocsis

Kocsis

Elek

Születési ország neve:

Születési telepüIés neve:

Születési ideje: tT],I5-lT]_M_Etr

Első utónév További utónevek

Neve:

Co§no§cendi

Nyilvántartásiszám; m_ffi Tárgyév: E o FFl0 0 0 B 7 0 4

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2OL7 .04,29 L7,L2.48

<ü;L.-L;L,..-U
FAcUr|As

COCNOSCEND| AKADÉMLA ALAPITVÁNY
1078 Budapest, Dembinszky u.34. fsz.
t ,Irovélcim: 1245 Budapest, Pf: ll7l
Fővárosr Bíróság: 7.Pk. 609l5l2W2l3.

Adószám: 18177875-142
Ranksz. l l Áoíloílr,,.nrrnlannn -a^q61992
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

1 Fővárosi Tö

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

a. szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
m
!

Tárgyév:

FIolTFl

szervezet neve:

a. Lllt a§,],} ü l] ü 5 ü É n d i Ak ad t nr i a &l ap t t v árr1,

Szervezet székhelye;
Település: Budapestlrányítószám: EEEE

közterület neve:

Házszám,.

Közterület jellege:, l".*-l
njto: l---l

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

tr--l Lépcsőház: t--l Emelet:

TelePülés:
.:,_l,

Nyilvántartási szám:
(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilváníó határozat száma)

Saervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Szervezet / Jogi szeméIy szervezeti egység
képviselőiének neve:

iriig SuOaou.t, Dembinszky u.34. fs' 
L"rétcini, l245 Budapcst, Pf: l l7l

páveró gírOseg: 7.Pk. ó09l5/2
Aó§zámil8l77875,142

Banksz_ t l ó{ln(ii}Á-l i{ ic, tti!,,iír írÉo4?q(

lrányítószám: lInI
közterület neve:

Házszám,.

Közterületjellege; r--__l

m-m|d0l0lTl'T0I4-1

r-----_l Lépcsőhaz: t----l Emelet:

Képviselő a!áírása:

Keltezés:

Budapest

0l0l0l Bl7l0l4

t ffi FErElEIl/Fr0|-oF]/m

EEEEEEEE-E-EE

. Kocsis zsolt LászIó

éú""." ?-rrt2r}*"r;

EEEE-EE-EE

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20L7,04.29 L7 .L2.48
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
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2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CoEí,lo§§eíldi Akadétl}i a A} apifíány

N}roTtatvaj 2oN.o4.2?LH2;48 / l
{/-Yl-t,.--t^ PZ_2 I|*) Lzvvl4í,*§-- FACUL,IA§

CoGNoScEN oj Ár<nptv n ALAPITVAN l
"""iÖ7g'Eidipést, Dembinszky u, 34, fsz,

;í,,s;igj##,?,,,l*l,{e;l:
gonl.r_.'iiiilrnri,i_i rntrnonn_n*qÁ,,oq,

Azegyszerúsítettévesbeszámolómérlege (Adatokezerforintban,)

Előző év Előző év
helyesbítéSe

Tárgyév

eszrözöx 1arrívÁr;

A. Befektetetteszközök 8 283 8 580

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök 283 580

lll. Befektetett pénzügyi eszközök 8 000 8 000

B. Forgóeszközök 43 868 40 947

l. készletek

ll. követelések 2064 2L4/.

lll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök 41 804 38 803

c. Aktív időbeli elhatárolások tL34
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 52 LsL 50 661

FoRRÁSoK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke 5t 577 50 253

l. lnduló tőke/jegyzett tőke 600 600

l l, Tőkeváltozás/eredmény 43 336 50 977

lll. Lekötött tartalék

lv, Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből) 7 64L -L324

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

_,E. céltartalékok

F. Kötelezettségek 256 153

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll, Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek 256 153

G. passzív időbeli elhatárolások 318 255

FORRÁSOK ÖSSZESEN 52 L51, 50 661

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
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2016. év
Szervezet / Jogi szeméIy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(Adatok ezer forintban.)

AlaptevékenySég Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbíése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények
eneKe

3, Egyéb bevételek 24634o 2427Lo 24634o 2427Lo
ebből:

- taodíi.
aláp itótot kapott befizetés

- támogatások 242 680 2420L0 242 680 24zOLv
4. Pénzüovi műveletek
bevételei"-

A. Összes bevétel (l+-2+3+4) 246 340 2427L0 246 340 2427!0
ebből: közhasznú tevékenység
bevételei 246 34o 242 44L 246 340 242Mt

5. Anyagjellegű ráfordítások t4952 25L43 L4952 25 743

6. Személyi jellegű ráfordítások 684 32L 684 32L
ebből; vezető tisztségviselők
Juttatasal

7. Értékcsökkenési leírás 62 61 62 61

8. Egyéb ráíordítások 223 00L 218 509 223 00L 218 509

9. Pénzüovi műveletek
ráfordításái

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9) 238 699 244 034 238 699 241.034

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai 24/.034 24/o34

C. {dózás előtti eredmény
(A-B) 7 64t -l324 7 64L -L324

]_0. Adóf izetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-1-0) 7 64L -l324 7 64t -L324

cogn§§§endi AkarlÉmia

Nyomtatva: 2oL7 .04.29 L7.L2,48

yU-ffi,M?Lű

",,t9§§HiJe,ffir**fulti]}ll-'
iT*}gj#;'ifril;i,{l-,
gont sz.'iiióOiriiü,í nOfl nnnnó§ÁíOq?

Ny.v.:1.0 A nyomtawány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

co[Jno§cendi

Az egyszerúsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatokezerforintban,)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbíése

tárgyév előző év előző év
helyesbíése

tárgyév előző év előző év
helyesbíése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
tamogatas 87 879 86 940 87 879 86 940

B. Helvi önkormánvzati
költsé§vetési támo-gatás 9 000 9 000

C. Az Euróoai Unió strukturális
alapiaiból, ílletve a kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás 145 499 155 071 L45 499 155 071

E. A személvi iövedelamadó
meohatározótt részének adózó
renóelkezése szerinti felhaszná
lásáról szóló ].996. évi CXXV|,
törvény alapján kiutalt összeg

42 L45 42 745

F, Közszolgáltatási bevétel

Könywizsgálói záradék
Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. ! lgen m Nem

Ny.v.:1,0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20L7 .04,29 L7,L2.48

@-)uí-:il'-L,
FAcULrAS

cocNoscENot ereoÉuln ALAPITVAN\"--Íriin 
Sudaoe§t. Dembiíszky u,34, fsz,

- 
-r-"ultcirri, 

l 245 Budapest, Pf: l L7 l_
e8'"eróiiSi.*ag: 7.Pk. ó09l 5/2002/3,- - "'- Adószám|ltnlar-lqz
nanlsz.-i t noorX ró-( íl{}ü0000 J]óoít,.tóo?
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
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2016. év

1. szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Co gtloscendi Atcaci ént i a Al apitvány

1.2 Székhely: Szervezet
lrányítószám:

közterület neve;
EEEE Település:

1.2 SzékheIy: Jogi személy szervezeti egység
lrányítószám: !!m Település:

közterület neve:

il.EE.FTo |,ti]-s|-l EFM / EE
m-m- olololaIzloIa

EEEEEEEE-E-EE
Dr, Kocsis Zsolt László

1.1 Név; Jogi személy szervezeti egység

1.3 Bejegyzó l Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ('Anyaszervezet")

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szervczet / Jogi személy szervezeti egység
KepVlseloJeneK neve:

.r ,,: ,

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

2003 óta íÉnlltart}a a Facultas Hulrtán Gi közolcatási A gímnáziuntlran
nevelés-okfratás íolyik na;r;rali és esti ia1;§zaton (az esti tagozat íelnönoktatásJ, A

a diákok tanórán kivúli foglalkozások keretÉben ofyan plusz i§n}ereteket §Zerezhetnek,
a íelsöolcatáshál] tüdl}ák l€filatoztat§i"

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3,1 Közhasznú tevékenység megnevezése: mnázium (közoktatási intézménv) múködtetése

_ 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely; 1. évi cxc. törvény a nemzeti

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: iskolások
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülók létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység íóbb eredményei:

4,§.

a kerettantervre éptitö he}yi ianterven kivtiti
versenyképes plttsz i§nlergtekBt §Zerezhe!llel.(, al}lelyek etö§eliítik a felsöot{tatásba való

--' 
ÍOiS SuOapest, Dembinszky u, 34,_fsz,
- Levélcini: t245 Budapest, Pf: l 17l
Fóvárosr Bíróság: 7.Pk. ó09l5/2002/3,

Adó§zám: l 8 l 7'1 87 5,1 42
Ranksz l l ó0000ó,{rm00000,í}ó9ó7§S1

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Közterület jellege:

és helytátlást.
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

1. szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

ta§ cognoscPí,tdi

1.2 Székhely: Szervezet
lrányítószám:

közterület neve:
EEEE Település:

Közterület jelIege:

Házszám,. Lépcsőház: Emelet: il

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
lrányítószám: !!!! Település:

közterület neve:

1.3 Bejegyző l Jogi személlyé nyiIvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszeruezet')

1.5 Szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószámal

m.ffi.Flolö]+l--lEFM/m
m-m- 0l0l0l8l7l0l4

EEEEEEEE-E-EE
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve: Dr. Kocsis Zsolt László

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

,!. 
",: 

,

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

a íetrrőnképzés terúletdtt tdrekszik arra, ho(]y a képzést igÉnylre vBVö sZel}lelyet(
ietplní a gazdaságí" kttlturátis és tect,tttológiai íejl§rlés §kozla kllrivásokat. A fenriek eltirése

rn képességíejtesztés, isnreretterjeszté§ terell az Európai Uniólra vató beilteszkedést. nevelés,
etósegírö prosran}ok. koZliik tiRtal pályakezdök szátttára nyelvtanfOlyalnok és nyelwízsgák

valóstll trleE.

3, Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: és nyelwizsgák szervezése

- 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsoIódó közíeladat, jogszabályhely:

éviLXXVI!.1,§.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: K íiatal

3.4 Közhasznú tevékenységbő! részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

300 örás nyelvi kurzu§oknek koszonhptóen a llyelw|ldásttk az elvárásoknak ntegíeteló szitttre iejlödótt.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!



,fl"filEJlsffi
W

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
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2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

cog;loscendi

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Ad atok eze r f o ri ntb an. )

Alapadatok Előző év (I) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 246 34o 2427Lo

ebből;

c. A személvi iövedeIemadó meohatározott részének az
adózó rendá k'ezése szeri nti fel hásználásáról szóló
1996. évi cXXVl, törvény alapján átutalt összeg 42 L45

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás L45 499 155 071

F. Az Euróoai Unió strukturális alapiaiból. illefue
a Kohézióé Alapból nyújtott támogátás

G. Korrigált bevétel [B_(C+D+E+F)] 100 799 87 494

H, Összes rátordítás (kiadás) 238 699 244034

l. Ebből személyi jellegű ráfordítás 684 321,

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 2Mo34

K. Tárgyévi eredmény 7 64L -L324

L. A szervezet munkáiában közremúködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véoző'személvek száma
ía közéróekü önköntes tevékénvséqről szólő
2oos. evi LXxxVlll. törvénynek meg-felelően)

20

E rőf o rr ás e l l átotts ág m utató i Mutató teljesíése

lgen Nem

EctV. 32. § G) a) KBL+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] x D
Ectv.32, § (4) b) [K7+K2>=0] N !
EctV. 32. § @) c) K|1+\2-A7-A2)/(H7+H2)>=0,25] tr B

T ársad al m i tám og atotíság m utatói Mutató teljesíése

ECtV. 32. § (s) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02] ! x
Ectv. 32. § (5) b) [(J1-+J2)/(Hl+H2)>=g,51 a I
EctV, 32, § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 70 fő] x !

Nyomtatva: ?ot7 .04,29 L7,t2.48

FACtlt-Irrl
cocNosceNoj Áüo-rú rn ALApíTvAN \
""-iOit Ó"Ó.pést, Dembinszky u, 34, fsz,

' i.reriir', Üh5 Budapest, pr: 
lt^r_L

rí"arós-,; S i.óilt: 7. Pk, ó09 t 5/20021 3,'- Áaoszlm|ftllltls-lqz
Banrsz.-Íiinru}ílli_l ]/l4írí\,\í\l] í\Áöí 1l\t14

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
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2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Coglloscendi A}<adénti a AIapitvány

Támogatási program elnevezése: Facultas Humán Gimnázium működtetése

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

központi költségvetés m

önkormányzati költségvetés !
nnemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: 2016

Támogatási összeg: 209 500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:t 209 500 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 209 500 000

- tárgyévben folyósított összeg: 209 500 000

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő 
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi s7 36á:IL}

Dologi L47 670 282

Felhalmozási

összesen: 235 034 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Factlttas Httnrán Gitrrnáziunr ienlrtartása" §}tlkodtetése, A gintrrázitll}1 nlükodtetése a íenti ádatok alapián szetnétyí
kifizelése}e, iárutékok valal}}illt doto§i kiedásokbol allt ossze.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

FaÉ,tiltas Huntán Gimnázitlltt íenntartása. iniiködtetése. A ginlnázitlr}lot az 2003 óta nluk§dte{i,
h§§y kerettanter/e éíJtilt hetyi tanterv alapián a gítrtnázi*ntlra járó elapo§an s,ajátítsák et a

el tenenyagot" ntásrószt az Alapiwány n}ínt fenntanó több ólyan tanórásn kívtili p:rogran,}o[. szakkcin i5
,antelyeknetc keretétren a diáltolt ktilónbozö turlorrtálryteriilBteí{en tnélyed§etnek et. és az érenségi

kóvetöen felké,szrilt polgárai lehe§senek az Európai Uniónak.

Ny.V.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be!
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PK-z42

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

co§noscelldi

Támogatási program elnevezése: Nyelvoktatás

Támogató megnevezése:

Támogatás íorrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés m

nemzetközi forrás !
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama: 2oL6

Támogatási összeg: 9 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:I 9 000 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 9 000 000

- tárgyévben folyósított összeg: 9 000 000

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő !
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

l "Nvorfftaüa: 2aL7.o4.29.L7.L2.48/_
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oNy.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be!
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-Z42

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Cognos§Éndi Akadémi e Al apítvány

csatolt mellékletek

PK- 142-0 1 Könyw izsgáló i j elentés

P K- 142 -02 Szöv e g es beszómoló

PK-142-03 Jegyzőkönyv

MeIIékIet csatolva: !
Eredetivelrendelkezik: !
MeIIékIet csatolva: !
Eredetivelrendelkezik: l
Mellőklet csatolva: !
Eredetivelrendelkezik: !

MeIIékIet csatolva: !
Eredetivelrendelkezik: !

Melléklet csatolva: m
Eredetivelrendelkezik: B

Melléklet csatolva: !
Eredetivelrendelkezik: !

PK-142-04 Jelenléti ív

P K- 1 42-0 5 Me ghatalmazós

PK-142-06 Egyéb

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20L7,04.29 t7.L2,48
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