kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
éves beszámolója és közhasznúsági n

PK-342

20t7. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Fővárosi
Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

családi név

E"l
Előtag

Viselt név:

Első utónév

További utónevek

születésinév:
Anyja neve:

Csőke

Születési ország neve:
SzüIetési település neve:

tlT,l-iF]_m_m

Születési ideje;

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Eleftronikus kitöltés esetén másolt

-

nem írható

- mezők.)

Neve:

Eogncscendi Alr*dém ia Aapítvány

Nyilvántartásiszám:

m_m

ldőszakterjedelme: eoészév

ffi

0

0

8

0

töredékév!

7

0

4

Tárgyév:

El 0 FTil

EEEE_EE_EE
EEEE_EE_EE
időszak kezdete
időszak vége

Ny.v,:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2017. év

A szeruezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:
1

I

Tárgyév:

Fővárosí T

ldőszakterjedelme: eoészév

ffi

töredékév!

EEEE_EE_EE
EEEE_EE_EE
időszak kezdete
időszak vége

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

szervezet

b.

Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

m

!

szervezet neve:
]§§ulta§

§§§n§§§8ndi

Szervezet székhelye:
lrányítószám:

EEEE

közterület neve:

Település:

Budapest
közterület ielleoe:

Dembinszky

F]

Házszám:

|utca

Ajtó:|-l

I

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
lrányítószám:

IIII

Település:

közterület neve:
Házszám:

0l0l0l8l7l0l4
m-m|d0lolTFl0l4'l

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

t

Beiegyző határozat száma:
(Jogi személy szeruezeti egység ésefében.,
Jogi személlyé nyilváníó határozat száma)

m

EEEEEEEE-E-EE

Szervezet l Jogi szeméIy szervezeti egység adószáma:
Szeru ez?}.l _Jog i személy szervezeti egység

Kepvlselo|eneK neve:

Dr. Kocsis ZsoIt László

/

/')

,,-4t

ll

Vű-^-- á-Lu bu4,,
/

Képviselő aláírása:

1

I/

Keltezés:

Budapest

E oFFlETl/[r|öl ol4/m

EEEE_EE_EE

Ny.v.:2,2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Jogi személy szervezeti egység neve:

Cognoscendi

Azegyszerűsítettévesbeszámolómérlege
Előző év

(Adatokezerforintban.)

Tárgyév

Előző év
helyesbítése

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A.

Befektetetteszközök

8 580

8 666

580

666

8 000

8 000

40947

76 049

l. lmmateriális javak
ll. Tárgyi eszközök
l

B.

ll. Befektetett pénzugyi eszközök

Forgóeszközök
l. készletek

ll. követelések

42L4

2L4É.

lll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök

c.

38 803

71 835

LL34

200

50 661

84 915

50 253

53 585

l. lnduló tőke/jegyzett tőke

600

600

Tőkeváltozás/eredmény

50 977

49 653

-L324

3332

153

L289

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek

153

L289

passzív időbeli elhatárolások

255

30 041

50 661

84 915

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FoRRÁSoK (PASSZÍVÁK)

D.

Saját tőke

l

l.

lll. Lekötött tartalék

lv. Értékelésitartalék
v. Tárovévi eredménv alaotevékenvséoből
(köihasznú tevékénységből)

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E.

céltartalékok

F.

Kötelezettségek
l. Hátrasorolt kötelezettségek
l

G.

l. Hosszú lejáratú kötelezettségek

FORRASOK OSSZESEN

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet í Jogi személy szervezeti egység neve:

§cg*oscendi

i*

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
előzó év
helyesbítése

összesen

Vállalkozási tevékenység

Alaptevékenység
előző év

(Adato k ezer for i ntban,)

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

2427Lo

2L5 Lo2

2427Lo

2L5 Lo2

2420L0

2o9738

242olo

209 738

2427L0

2L5 Lo2

2427Lo

2L5 Lo2

ebből: közhasznú tevékenység
242 44L
bevételei

2L5L02

2424É.L

2L5 L02

25 L43

L3877

25 L43

L3877

32L

467

32L

467

61

168

61

168

218 509

L97 258

218 509

L97 258

(5+6+7+8+9)

244o34

2LL77o

244o34

2!1-77o

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

2uo34

2L1"770

2uo34

2l1.770

-L324

3 332

-L324

3 332

-L324

3 332

-L324

3 332

ebből:
- tagd'tj

- alapítótól kapott
-

befizetés

támogatások
ebből:adományok

4. Pénzüovi műveletek
bevételei-'
A. Összes bevétel (L+-2+3+4)

5. Anyagjellegű ráfordítások
6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8, Egyéb ráfordítások
9. Pénzüovi műveletek
ráfordításái
B. Összes ráfordítás

C. Adózás elótti eredmény
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:
ia Alapítvány

Cognoscendi

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

2.

összesen

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

(Adatokezerforintban.)

elóző év

előző év tárgyév
he|yesbítése

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
tamogatas

242oLL

2L5 L02

242oLL

2L5Loz

ebből:
- normatív támogatás

155 071

L6247o

155 071

L62 47o

L45

40

L45

40

B. Helvi önkormánvzati

költséóvetési támo'gatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Euróoai Unió süukturális
alaoiaiból. ílletve a kohéziós

Alapból nyoltott támogatás

D. Az Euróoai Unió költséovetésébőlüaqv más államíól,
nemzetközi si'ervezettől
származő támogatás

E. A személvi iövedelemadó

meohatározótí részénekaz

adó'zó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
cXXVl,törvény alapján átutalt

osszeg

F. Közszolgáltatási

bevétel

G. Adományok

Könywizsgáói
Az adatok könywizsgálattal

alá vannak támasztva.

Ny.v,:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be!
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éves beszámolója és közhasznúsági

ffir|l

W
1. Szervezet /

melléklet I
I

pK_342

2017. év
Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet
lt*§ Cryn§§eendi

fi,lt*d*mi* Al*pítu*ny

1.2 Székhely: Szervezet

lrányítószám:
közterület neve:

EEEE

Település:

Hézszám,.
1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely:

Jogi személy szervezeti egység

lrányítószám,

llill

Település:

közterület neve:

1.3 Bejegyző l Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:
1.4 Nyilvántartási szám: ('Anyaszeruezet')
1.5 Szervezet /

ru.E!.F|o

Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Jogi személy szervezeti egység
képviselőiének neve:

1.6 Szervezet /

.

|,II|EI-]

EFm

/

m

m-m-E0l0lTlrlol,i]
-E-EE

Kocsis Zsolt László

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
3§O§. év óta tartia fénn a FácültÉt§ Humán §irnnázium köaokratási intÉzményt. A
umban gimnáziumi nevelés-ol*atás íclyik nappali és esti t*st}z*irln {eu e§ti lagelat í*lnönotaaÉs},
gimnáziumban a diákek tanórán kívüli feglxlkozásck keretében olyan plusz ismgreteket §zsrezbetnek,
a fels§elfirtásb*n tud ntk l(*mát8ztfitni.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsoIódó közfeladat,

működtetése
jogszabályhely:

20LL. évi CXC törvény a

nemzeti köznevelésről 2. §, (3) bekezdés bd, 4 §.
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülók létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

gimnáeium r*nulói ,* ksrett*ntenfrg épülö helyi tantÉn Bn hívüli dálutáni t*n6r*k§n ldrnili oktat*s
versenyk*pes Flu,§E i§m*r*t*ket szerezheztnelq amelyek elö§egítik * fal§öoktff*sb* való

Ny.v,:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet l

Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

t*s Cognascendi Ateadémia Al*pítt*i*ny
1.2 Székhely: Szervezet

lrányítószám:
közterület neve:

EEEE

Település:
közterület

Házszám:
1,1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely:

Jogi személy szervezeti egység

lrányítószám:

!!!!

Település:

közterület neve:

EFMrm

1.3 Bejegyző í Jogi személlyé nyllvánító határozat száma:
1.4 Nyilvántartási szám: ('Anyaszervezet')
1.5 Szervezet /

Jogi személy szervezeti egység adószáma;

1.6 Szervezet l

Jogi személy szervezeti egység

képviselőjének neve:

m-m-l0l0l0lTF10l4'l

EEEEEEEE-E-EE

Dr. Kocsis Zsolt László

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

uány a teln0ttkÉpzas területén törek§zik arrfi, hogy * kÉpzÉsrigénybe vevö személyek meg
íelelni a gardasiigi, killtúrái§ Éstechnológiai fejlödés okoat* kihíviisoknak. A íentaek elérése
$pességrqlesitÉsoismeretterjeszús reún az burópai liniób* való bgitleszkedést, neve!ést,

elö§e§ítö

progrtmoh köEtük fietal páyelceed§lr számára §yelvteníülyamok é§ nyelwizsgák

valósul mBg. A prüsramokat bevo§l parnterekkel {Fa§ulla§ !,}ünprBfit Kft. es Faculta§ Humán
ium} valósítiuk meg.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

és nyelwizsqák szervezése
3,2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,

jogszabályhely:

évi D(XVll. tv. 1. §.

és fiatal
3.4 Közhasznú tevékenységből részesüIók létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

nyelvtudásuk az elvári&s*rknak megíelalö szintre íéilö,dön

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír aIapon nem küldhető be!
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Jogi személy szervezeti egység neve:

ütlgntrsc*ndi

"&lapítván31

7. Közhasznú jogál lás megál lap'llásához szü kséges mutatók

(Ad ato k ezer fori ntban.)

Előző év (L)

Alapadatok
B. Éves összes bevéte!

Tárgyév (2)

2427Lo

2L5 Lo2

145

40

155 071

L62 470

87 494

52592

24/o34

zLL77o

32L

467

ebből:

c. A személvi iövedelemadó meohatározott részénekaz
adőző re n d á k'ezése szeri nti f e hásználás ár ől szőló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
l

D, Közszolgáltatási

bevétel

E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturáIis alapiaibó!, illewe
a Kohéziós Alapból nyújtott támogátás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráíordítás (kiadás)
l. Ebból személyi jelIegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévieredmény
L. A szervezet munkáiában közremúködó közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véoző személvek száma
ía közéróekú önköntes tevékónvséoről szó!ó
2oos. evi Lxxxvlll. törvénynek ÉregTelelően)

Erőforrás eil átottság

m

2Mo34

zLL77o

-L324

3 332

20

0

Mutató teljesítése

utatói

lgen
Ectv. 32. § G) a) [(Bl+B2)/2

Ectv.32. § (4)

>

x
x
!

7.000,000, - Ft]

b) [K7+K2>=0]

Ectv. 32. § @) c)

[(l 7+

l2-A7-A2y(H 7+H2)>=0,25]

T ársad al m i tám

og

atotts ág

m

utató

i

Ectv. 32, § (s) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02]

Ectv.32. § (5)

Nern

b) [(J7+J2)/(H7+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 70 fő]

!
a
a

n

!
x
Mutató teljesítése

B

!

I
(
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Jogi személy szervezeti egység neve:

üogn*sc*ndi Ak*démia

Támogatási program elnevezése: Facultas Humán Gimnázium működtetése
Támogató megnevezése:
központi költségvetés

önkormányzatiköltségvetés
Támogatás forrása:

nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás idótartama:

2oL7

Támogatási összeg:

24o 277 000

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

206 406 000

-

tárgyévben íelhasznált összeg:

206 406 000

-

tárgyévben folyósított összeg:

24o 277 0oo

visszatérítendő

Támogatás típusa:

!

B
!

!
!

vissza nem

térítendő m

Tárgyévben felhasznáIt összeg részletezésejogcímenként:
Személyi

91 556 311

Dologi

114 849 689

Felhalmozási

0

összesen:

206 406 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
F*§ulta§ l{um;n éimnázium íenntartása és müködtetése. A gimniizium miilaldtetése a fenti adxek alapi,Ín szemlyi
kifizerá§ékböl, iárulékokbóto v*l*rnint dologi kidásokból ált össz*. A támogatásból felh,*lmalési kiadásokat
telie§Íts,ttünk.

Az üzleti évben végzett fóbb tevékenységek és programok bemutatása
* t(#rÉttantBrvre épÜlt balyi tantÉrualapj*n a
j*ró köaápiskolások alaposan sajrátítx{k el * középiskol*i tánan!/ag*1 másrászt az alapíwány mint
tölrb olyarr tanórán kívüti progr*mot, szakkört is.szervezetío *melynek keretÉben * diáltok ltülönbözö
/térületeken mÉlyedhetnek el és az érenségimegszerzését követösn íélké§zülr pol§árei l*hessenek az
mb-a

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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coGNoScENot ereoÉutn eleRírveN;
l07íi Budapest, Dembinszky u, 34, fsz, ,"fl ,
jx{)|
Levélcím: l245 Budapest, Pf:117l'
Fővárosi Bíróság: 7,Pk. 6091 5t2002l3,
Adószárn: 18]17 1 8'1 5-1,42
Banksz: 1 1 600006-00000000-06967992
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