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Szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.
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Szervezet neve:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés

- támogatások

4. Pénzügyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

6. Anyagjellegű ráfordítások

7. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

- adományok

Wein János Alapítvány

30 30

2 2

32 32

7 7

2 2

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2016.06.11 11.25.33



Szervezet neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

11. Rendkívüli ráfordítások

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

D. Adózott eredmény (C-12)

12. Adófizetési kötelezettség

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

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

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem
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Szervezet neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

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

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

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]

Mutató teljesítése
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő
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Törvényszék:

Csatolt mellékletek

PK-142
M1 -  Mellékletek

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

05 Miskolci Törvényszék
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Adószám: 18728275-1-05
Nyilvántartási szám: 05-01-0064392

Wein János Alapítvány
3525 Miskolc, Egyetemváros

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2015.

Budapest, 2016.02.23.



Általános jellemzők

Az Alapítvány adatai:

Név: Wein János Alapítvány
Forma: Alapítvány
Jellege: nyílt alapítvány
Közhasznúsági fokozat: nem közhasznú
Adószám: 18728275-1-05
Bejegyzési száma: 0500/Pk.60126/2015
Bejegyzés dátuma: 2015. 11.05.
Induló vagyon: 100 e Ft

Székhelye: 3525 Miskolc, Egyetemváros

Beszámolót készítette: Blaskovics Tiborné
1032 Budapest, Solymár u. 8.
Reg. Szám: 114073

Alapítvány elnöke: Dr. Paksi Piroska

Az Alapítvány célja:

A magyarországi víz-ágazati tevékenységek színvonalának és a magyar
ivóvíz ellátás minőségének növelése érdekében a tiszta ivóvíz
biztosításához kapcsolódó innováció, szakértelem, modularitás és
mobilitás támogatása, továbbá természeti katasztrófa esetén a vízellátásban
való közreműködés, árvízvédelmi tevékenység és mentés.

Könyvvezetés pénzneme: forint
Könyvelési rend: kettős könyvvitel
Üzleti év: 2015.11.05-2015.12.31.
Eredmény kimutatás típusa: összköltség eljárás
Eredmény kimutatás változata: „A”
Mérleg változata: „A”
Mérlegkészítés időpontja: 2016.02.23.
A kötelező beszámolás formája: egyszerűsített éves beszámoló
Mérleg tagolása: felvett új tételek nincsenek
Eredmény kimutatás tagolása: felvett új tételek nincsenek

A számviteli alapelveket jellemző előírások:



 Jelentős összegű hiba, amelynek hatása ellenőrzési
kötelezettségű a felmerülés évére: mérlegfőösszeg 2 %-a

 Lényeges hibahatás az utoljára közzétett üzleti év
beszámoló saját tőkéjének 20 %-a

 Az éves zárás, az arról készített elszámolás előírásszerű,
következetes

 Az óvatosság elve és a valódiság elve érvényesül, ezeket a
vállalkozás folytatásának elve mellett alkalmazzuk.

A számvitel rögzített számviteli politikán, kialakított számlarenden alapul,
amely az Alapítvány egyedi sajátosságait figyelembe véve megfelel az éves
zárás alapjaként. A számviteli elvek megvalósulása kontrollált, az éves
zárást analitikai egyezőség, mennyiségi- értékben nyilvántartás, leltározás
támasztja alá a jelentés szerinti tartalomban.

2.1. Összehasonlítások

Lényegesebb adatok 2014. évi 2015. évi
Induló vagyon 0 eFt 100 eFt

Mérleg szer.eredm. 0 eFt 23 eFt

2.2. Magyarázatok a mérlegtételekhez

2.2.1. Befektetett eszközök

Tartalma: - térítésmentesen átvett tárgyi eszköz

 Mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja az üzleti évet követő év
február 23.

 A nyilvántartási érték a könyv szerinti érték.
 Az értékelés módja egyedi.
 Állománya  leltározással igazolt.

2.2.2. Pénzeszközök

Tartalma: - pénztár
- bankszámla

 Mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja az üzleti évet követő év
február 23.

 A nyilvántartási érték a könyv szerinti érték.
 Az értékelés módja egyedi.
 Állománya egyeztetéssel igazolt.



2.2.3. Saját tőke

Tartalma: - induló vagyon
- eredmény tartalék
- mérleg szerinti eredmény

Értékelése:
 A mérlegkészítés időpontja az üzleti évet követő év február 23.
 A nyilvántartás alapja a könyvi érték
 Állománya egyeztetéssel igazolt.

Mutatói:
• Tőke aránya Saját tőke/összes forrás

123 eFt / 9441 eFt = 1,3 %
• Tőke hatékonysága Adózott eredmény/saját tőke

23 eFt / 9441 eFt  = 18,7 %

2.2.4. Passzív időbeli elhatárolások

Tartalma: - befolyt, elszámolt bevételek időbeli elhatárolása,
- térítés nélkül átvett, ajándékba kapott  eszközök értékének
elhatárolása

Értékelése:
 A mérlegkészítés időpontja az üzleti évet követő év február 23.
 A nyilvántartás alapja a könyvi szerinti érték
 Állománya egyeztetéssel igazolt.

2.3. Magyarázatok az egyes eredménykimutatás tételekhez

2.3.1. Üzemi bevételek

Tartalma: - belföldi
- egyéb

Az Alapítványnak 2015-ben csak 9000 eFt egyéb bevétele volt, melyet
vissza nem térítendő támogatást kapott. Ezt a támogatást 2015-ben és az azt
követő években felmerülő költségek, ráfordítások és beruházások
fedezetére kapta, ebből az összegből 2015-ben költségek fedezetére
bevételként elszámolt 30 e Ft-ot. Az Alapítvány a támogatás többi részét a
következő évekre átvitte, passzív időbeli elhatárolásra könyvelte.

Értékelése:
 A nyilvántartás alapja a könyvi érték



 Állománya analitikus nyilvántartással, bizonylatokkal igazolt.
Mutatói:

• Bevételek aránya Üzemi bevételek/összes bevétel
30 eFt / 32 eFt = 93,8 %

• Tőkearányos eredmény Üzemi eredmény/saját tőke
21 eFt / 123 eFt = 17,1 %

2.3.2. Üzemi költségek

Tartalma: - költségek
- egyéb ráfordítások
- elszámolt értékcsökkenés

Az Alapítvány 2015-ben bankköltséget és értékcsökkenést számolt el.

Értékelése:
 A nyilvántartás alapja a könyv szerinti érték
 Szokásos mértéke a számviteli politika szerint
 Típusa összköltségi, bontásában a közvetlen és az általános költségek

elkülönülnek.
 Állománya bizonylati alátámasztással igazolt.

2.3.3. Rendkívüli bevételek

Tartalma: - térítés nélkül átvett eszközök forgalmi értéke

Az Alapítvány 2015. decemberében térítésmentesen egy H-10224
lajstromszámú úszólétesítményt kapott ajándékba. A hajó forgalmi értéke
bruttó 350 e Ft. A 2000. évi C. törvény a Számvitelről előírása alapján a
térítésmentesen kapott tárgyi eszköz forgalmi értékének rendkívüli
bevételek között kell szerepelni, majd passzív időbeli elhatárolásba
könyvelni.  A tárgyi eszköz értékcsökkenése miatt elszámolt ráfordítással
azonos mértékben kell a passzív időbeli elhatárolást megszüntetni.

Értékelése:
 A nyilvántartás alapja a könyvi érték
 Szokásos mértéke a számviteli politika szerint
 Típusa összköltségi, bontásában a közvetlen és az általános költségek

elkülönülnek.
 Állománya bizonylati alátámasztással igazolt.

2.3.4. Eredményelszámolások



Tartalma: - üzleti eredmény
- egyéb eredmények

Értékelése:
 A nyilvántartás alapja a könyv szerinti érték
 Állománya elszámolással igazolt.

Mutatói:
• Eredmény aránya MSZE/Adózás előtti eredmény

23 eFt / 23 eFt = 100 %
• Nyereség ráta MSZE/összes bevétel

23 eFt /32 eFt = 71,9 %

Nincs.

Budapest, 2015.02.23.

Dr. Paksi Piroska
elnök
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