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2016. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:
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2016. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 6

01 Fővárosi Törvényszék

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 1 4 8

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Padlizsán
4

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

4

18

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
7 7

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 1

.P k . 6 0 3 2 2

1 1 9 6 5

/ 2 0 1 4/5

1 8 6 2 1 7 9 0

2

4 2

Major Zsófia

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 1 7
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

137

1 003

137

1 003

16 632

17 892

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések

4 395

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

16 632

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

13 497
14

16 769

18 909

15 263

16 712

I. Induló tőke/jegyzett tőke

500

500

II. Tőkeváltozás/eredmény

-1 043

14 763

15 806

1 449

1 478

2 172

1 478

2 172

28

25

16 769

18 909

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

3 500

13 246

3 500

13 246

44 912

29 193

44 912

29 193

44 910

29 193

44 910

29 193

83

130

83

130

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

48 495

42 569

48 495

42 569

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

48 495

42 569

48 495

42 569

5. Anyagjellegű ráfordítások

15 997

25 437

15 997

25 437

6. Személyi jellegű ráfordítások

13 239

15 382

13 239

15 382

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

8 579

6 994

8 579

6 994

7. Értékcsökkenési leírás

1 429

293

1 429

293

8. Egyéb ráfordítások

2 006

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj,
alapítótól kapott befizetés
- támogatások
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

2 006

18

8

18

8

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

32 689

41 120

32 689

41 120

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

32 689

41 120

32 689

41 120

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

15 806

1 449

15 806

1 449

15 806

1 449

15 806

1 449

10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Vállalkozási tevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

(Adatok ezer forintban.)

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

1 550

1 550

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg
F. Közszolgáltatási bevétel

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév
2 000

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

2 000

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

2 000

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)
kuratóriumi elnök

6.2 Tisztség

Tárgyév (2)
8 579

Előző év (1)

Tárgy év (2)

alapító
A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

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

5 067

1 928
8 579

6 995

Nyomtatva: 2017.06.06 11.52.56

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

48 495

42 569

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

48 495

42 569

H. Összes ráfordítás (kiadás)

32 689

41 120

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

13 239

15 382

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

32 689

41 120

K. Tárgyévi eredmény

15 806

1 449

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

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
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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]

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés
Skool projekt auditor's opinion hun 2016 12 31.pdf

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
A Technológiai Oktatásért Alapítvány Alapítóinak és Kuratóriumának
Vélemény
Elvégeztük a Technológiai Oktatásért Alapítvány (az „Alapítvány”) 2016. évi egyszerűsített éves
beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31-i
fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 18 909 E Ft, a
tárgyévi eredmény 1 449 E Ft nyereség –, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó
eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó
kiegészítő mellékletből áll.
Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az
Alapítvány 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal
végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló
2000. évi C. törvénnyel („számviteli törvény”) összhangban.
A vélemény alapja
Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a
könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján
hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A
könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.
Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon
hatályos etikai követelményeknek megfelelve, függetlenek vagyunk az Alapítványtól, és ugyanezen
etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő
alapot nyújt véleményünkhöz.
Egyéb információk: a közhasznúsági melléklet
Az egyéb információk az Alapítvány 2016. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a
közhasznúsági mellékletnek a 350/2011 (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival
összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves
beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és az egyéb
információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó
következtetést.
Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk
a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági
melléklet lényegesen ellentmond-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során
szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az
elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás
állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelentenivalónk.

PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
T: (+36) 1 461 9100, F: (+36) 1 461 9101, www.pwc.hu

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves
beszámolóért
A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a
valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért,
amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő
lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.
Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak
a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás
folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén
alapuló számvitel egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a
vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet,
vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.
Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának
felügyeletéért.
A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége
A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves
beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az,
hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A
kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti
Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként
létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek
minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják
a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.
Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő
könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk
fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:


Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő
lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati
eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és
megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem
tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat
összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll
felülírását;



Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy
olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között
megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan
véleményt nyilvánítsunk.



Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által
készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
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Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának
elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján
arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel
kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való
képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll
fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves
beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem
megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói
jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események
vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.



Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát,
beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az
egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós
bemutatása.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé – egyéb kérdések mellett – a könyvvizsgálat
tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által
alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.
Budapest, 2017. május 31.

Hegedűsné Szűcs Márta
Üzlettárs
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági sz.: 006838
PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
Nyilvántartásba vételi sz.: 001464
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Alapítványunk munkája során a kezdetek óta 2016 év végéig 1.100 lányt oktattunk
technológiai területen, akik 110 szervezett programon keresztül sajátították el a
programozás alapjait, és nyertek betekintést az IT világába.
2016-ban az egyik legfőbb célunk az volt, hogy a vidéken élő lányok számára helyi szinten is
elérhetővé tegyük programjainkat. Elindítottuk Skool Klub hálózatunkat, mely Miskolcon,
Békéscsabán és Szegeden biztosított ingyenes programozó tanfolyamokat 45 lány számára,
10 hetes, iskola utáni foglalkozások keretében.
A 2016-os év másik fontos mérföldköve az a tanulmány volt, melyben felmértük, mennyire
és milyen irányban változtatták meg a Skool programok a résztvevők érdeklődését a tech
szektor iránt. Kiderült, hogy a Skool a lányok 90%-ának felkeltette az érdeklődést a
programozás iránt, és 81%-uk azóta is végez valamilyen programozással kapcsolatos
tevékenységet.
A 2016-os évben megszerveztük a Scratch Meccs nevű, lányoknak szóló programozó
versenyünk második évadját is: összesen 43 csapat (több, mint 100 lány) jelentkezett, akik
közül egy 5 tagú szakemberekből álló zsűri választotta ki a legjobb 10, majd egy személyes
döntőn keresztül a legjobb csapatot. A Scratch Meccs programozóversenyt 2016-ban a
Visegrádi Pályázaton keresztül külföldre is terjesztettük: Szlovákiában és Lengyelországban
is sikeresen bonyolítottunk le helyi non-profit partnerek segítségével versenyt.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek, programok és eredmények bemutatása:
A kezdetektől 2016. év végéig:
● 1100 lány vett részt foglakozásainkon - sokan több Skool foglalkozáson is részt
vettek
● 110 alkalommal szerveztünk programozás oktatást
● 24000 Scratch projektet készítettek az oktatásban résztvevő fiatalok
● 31 000 perc intenzív programozást szerveztünk Scratch, App Inventor, Processing,
LEGO Mindstorms, HTML, CSS, GDL fejlesztői környezetekben
● 2800 elfogyasztott palacsinta
● 4 városban voltunk jelen: Budapesten, Békéscsabán, Miskolcon és Szegeden is
tartottunk ingyenes Skool foglalkozásokat
● Programozó versenyt szerveztünk lányoknak: a Scratch Meccs második évadjában
100 lány vett részt
● Közel 30 izgalmas helyszínen működtünk
● 333 önkéntes segítette programjainkat
● 30 együttműködő partnerrel valósítottuk meg a programokat. Köztük 12 vállalat és 2
egyetem hosszútávon is elkötelezte magát a Skool programok támogatása mellett.
● 350 média megjelenés
● 25 TV és rádió interjú
● 25 előadás konferenciákon, kerekasztalokon, tech eseményeken
● 45 videó a programjainkról
● 7500 Facebook követő
● Közel 2500 hírlevél feliratkozó

