A költségvetési vizualizáció jelenlegi adatai a költségvetési rendelet IV. módosításának
mellékletét alapul véve készült el. Az ábrák a következő – magyarázó szövegként is
olvasható - magyarázatokkal értelmezendők:
A bemutatott költségvetési rendeletben szereplő főösszeg („Konszolidált bevételek”,
„Konszolidált kiadások”) 18 851 025 e Ft. Ez már eleve nem tartalmazza a "Belső intézményi
finanszírozás korrekcióját", vagyis konszolidált összeg. A Bevételek és Kiadások ábrák a teljes
"főösszeg" tételes bontását tartalmazzák, a rendelet mellékletében elérhető bontásban, az ábrák
fölötti összeg azonos a „főösszeggel”.

A Mérleg ábrán ugyanakkor egy egyszerűsítéssel éltünk, amit az ábra alatti magyarázat is
megindokol. A Mérleg fölött nem a „főösszeg”, hanem a "Budavár 2021-es költségvetése:"
felösszesítés szerepel, ami voltaképpen a költségvetési (működési + felhalmozási) kiadásokat,
és az ezzel szemben álló bevételeket jelenti, vagyis azt az összeget, amit köznapi értelemben az
önkormányzat a költségvetésével elkölteni tervez.

A Mérleg ábra 15,8 Mrd Ft-os összeget mutat be egymással szembefordítva: ez kiadási oldalon
a működési (kék) és felhalmozási (lila) költségvetési kiadások összegét, bevételi oldalon pedig
a működési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási többlet (zöld) összegét
tartalmazzák. A "főösszegtől" való eltérést egyetlen tétel magyarázza: a Mérlegben a
finanszírozási műveletek eredménye (többlete) látszik, míg a "főösszeg" (és a Bevétel, Kiadás
ábrák) tartalmazzák a finanszírozási bevételek és kiadások teljes felbontását.
A különbség a „főösszegtől” a finanszírozási kiadások (*) összege (3 028 402 000 Ft), ami
372 000 000 - államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
2 656 402 000 - Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
Ez a felbontás nincs elrejtve a látogatók elől, részletesen böngészhető a Bevétel és Kiadás ábrán
– a közérthetőség érdekében a Mérleg azonban csak a többletet tartalmazza, amely
meghatározza, mi a forrása a költségvetési kiadásoknak. Így az ábra jobban áttekinthető,
kevésbé sűrű, mintha a finanszírozási tételeket mindkét oldalon szerepeltetnénk. Egyéb eltérés
a „főösszegtől” és a rendelet-melléklet adattábláitól csak a tételek csoportosításában van (a
számviteli struktúrát megtartva, közérthetőség okán), számszakilag nincs.

