
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

01 Fővárosi Törvényszék

Salamon Rita

Világi Zsidó Iskola Alapítvány

0 1 0 1 0 0 0 1 1 5 6 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Kitöltő verzió:2.98.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.10.01 15.57.54



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Világi Zsidó Iskola Alapítvány

1 1 2 1 Budapest

Budakeszi út

48

    

0 1 0 1 0 0 0 1 1 5 6

0 1 0 0 P k 6 4 9 3 5  1 9 9 1

1 9 0 1 4 3 3 1 1 4 3

Dr. Kovács András

Budapest 2 0 2 0 0 9 3 0

Kitöltő verzió:2.98.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.10.01 15.57.54



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 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 eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Világi Zsidó Iskola Alapítvány

2 017 674 2 020 868

2 229 2 229

951 176 1 072 021

1 064 269 946 618

427 509 436 570

63 847 55 937

150 000 268 560

213 662 112 073

91

2 445 183 2 457 529

2 424 300 2 436 562

125 125

2 230 148 2 424 175

194 027 12 262

1 4 634

1 4 634

20 882 16 333

2 445 183 2 457 529

Kitöltő verzió:2.98.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.10.01 15.57.54



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Világi Zsidó Iskola Alapítvány

1 418 519 1 434 697 1 418 519 1 434 697

1 411 914 1 429 059 1 411 914 1 429 059

70 397 62 725 70 397 62 725

1 488 916 1 497 422 1 488 916 1 497 422

1 488 916 1 497 422 1 488 916 1 497 422

219 813 214 716 219 813 214 716

115 685 70 276 115 685 70 276

58 233 61 137 58 233 61 137

897 039 1 086 950 897 039 1 086 950

4 119 52 081 4 119 52 081

1 294 889 1 485 160 1 294 889 1 485 160

1 294 889 1 485 160 1 294 889 1 485 160

194 027 12 262 194 027 12 262

194 027 12 262 194 027 12 262

Kitöltő verzió:2.98.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.10.01 15.57.54



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Világi Zsidó Iskola Alapítvány

423 993 416 470 423 993 416 470

423 993 416 470 423 993 416 470

2 234 2 088 2 234 2 088

Kitöltő verzió:2.98.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.10.01 15.57.54



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Világi Zsidó Iskola Alapítvány

1 1 2 1 Budapest

Budakeszi út

48

    

0 1 0 0 P k 6 4 9 3 5  1 9 9 1

0 1 0 1 0 0 0 1 1 5 6

1 9 0 1 4 3 3 1 1 4 3

Dr. Kovács András

oktatási intézmény fenntartása

2011/CXC

2-20 év 

950

Kitöltő verzió:2.98.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.10.01 15.57.54



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Világi Zsidó Iskola Alapítvány

pénzátadás iskolának 897 039 1 086 850

épületek üzemeltetése 126 313 131 355

Iskola szellemi bázisa 109 133 64 966

1 132 485 1 283 171

1 132 485 1 283 171

Kitöltő verzió:2.98.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.10.01 15.57.54



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 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

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Világi Zsidó Iskola Alapítvány

1 488 916 1 497 422

2 234 2 088

423 993 416 470

1 062 689 1 078 864

1 294 889 1 485 160

115 685 70 276

1 294 889 1 485 160

194 027 12 262

Kitöltő verzió:2.98.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.10.01 15.57.54



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység 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

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Világi Zsidó Iskola Alapítvány

Az iskola szellemi bázisának karbantartása

R.S.Lauder Fundation New York

12 hónap

140 402

140 402

140 402

140 402

140 402

140 402

Kitöltő verzió:2.98.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.10.01 15.57.54



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység 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

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Világi Zsidó Iskola Alapítvány

Iskola fenntartása

SZJA 1%

12 hónap

2 088

2 088

Kitöltő verzió:2.98.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.10.01 15.57.54



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység 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

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Világi Zsidó Iskola Alapítvány

Iskola fenntartása

Magyar Államkincstár

12 hónap

416 470

416 470

416 470

416 470

416 470

416 470

Kitöltő verzió:2.98.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.10.01 15.57.54



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-542-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Világi Zsidó Iskola Alapítvány

Kitöltő verzió:2.98.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.10.01 15.57.54



Név:
Székhely:
Nyilvántartási szám:
Adószám:

Világi Zsidó Iskola Alapítvány
1121 Budapest Budakeszi út 48
01-01-0001156
19014331-1-43

KEIGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Fordulónap: 2019. december31.

Beszámolási időszak: 2019.01.01.- 2019.12.31.

Budapest, 2020. május 05.



1. Az Alapítvány bemutatása

1.1 Alakulás, a gazdálkodó fő célja

Alapítványunk feladata a Lauder Javne Iskola működtetése, szellemi- és anyagi bázisának
megteremtése. Mindezen elvárások miatt évről évre át kell tekintenünk lehetőségeinket,
pedagógiai programunk egészét és egyes részeit is ahhoz, hogy az országos köznevelés —

közoktatás palettáján jó hírünk, elismertségünk erősödjön.
Az Alapítvány alapcélja maga a közhasznú tevékenység (közfeladat). Vállalkozási
tevékenységet 2019-ben sem végzett.
Az iskola
- épületeit üzemeltette
- működésére szükség szerint pénzt biztosított
- szellemi bázisát karbantartotta

Az Alapítvány az iskola fenntartói feladatainak eleget tett.

1.2 Tevékenységi kör

Az Alapítvány fő-tevékenységi köre (TEÁOR száma): 8531

1.3 Cím

Az Alapítvány cégbejegyzés szerinti székhelye: 1121 Budakeszi út 48

1.4 Képviselők

Az Alapítvány képviselői:

György Gábor
Dr. Bán György
Dr. Kovács András

1.5 Ügyvezető szerv

Az Alapítvány ügyvezető szerve: A Kuratórium

1.6 A vállalkozás folytatásának elve

A mérlegkészítés napjáig a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény
nem állt fenn, az Alapítvány a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni
tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése.
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2. A számviteli politika alkalmazása

2.1 Könyvvezetés módja

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása
Megbízott külső szolgáltató feladata. A Világi Zsidó Iskola Alapítvány kettős könyvvitelt
vezet.

2.2 Könyvvezetés pénzneme

Az Alapítvány könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei ás szabályai
szerint vezeti.

2.3 Könyvvizsgálat

Az Alapítvány 2019 évi beszámolója könyvvizsgálói záradékkal ellátott.
A könyvvizsgálatot elvégezte:
Neve: Binezkiné Papp Szvetlána
Tag száma: 005899
Lakcím: 1138 Budapest, Róbert Károly krt. 14/b

2.4 Beszámoló formája és típusa

Az Alapítvány a tárgyidőszakra a törvényi előírásoknak megfelelően az egyéb
szervezetekre vonatkozóan egyszerűsített éves beszámolót készít.

2.5 Üzleti év

Jelen beszámoló a 2019.01.01.— 2019.12.31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja
2019. december31.

2.6 Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja 2020. április 15. Az ezen időpontig ismertté vált, a
tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a
beszámoló tartalmazza.

2.7 Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák
hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre
készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át, vagy az 500mFt-ot meghaladja.
Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok
között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.
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2.8 Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékesökkenési leírás módja

Az évenlcént elszámolandó értékcsökkenés megtervezése — az egyedi eszköz várható
használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és
a tervezett maradványérték figyelembevételével — általában az eszköz bekerülési (bruttó)
értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan
(lineáris leírási módszerrel) történik.

Kis értékű eszközök értékesökkenési leírása

A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi
termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsőkkenési
leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást
tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése
során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke
valószínüsíthetően nem haladja meg a 100 eFt-ot.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték
akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet
meghaladja a lOOeFt-ot.

Értékesökkenési leírás változásának hatása

Az értékcsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további változások az
előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.9 Értékhelyesbítések alkalmazása

Az Alapítvány az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem
értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel.

2.10 Ki nem emelt tételek értékelése

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek
értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.

2.11 Számviteli politika más változásainak hatása
A számviteli politika más, meghatározó elemiben a jogszabályi változásokon túl jelentős
módosítás nem történt
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2.12 Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.

2.13 Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik.

2.14 Eltérés a törvény előírásaitól

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény
előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

3.Mérle2hez kapcsolódó kie2észítések

3.1 A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl Új mérlegtételek nem szerepelnek’

Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével az Alapítvány a tárgyidőszakban nem
élt.

3.2 Kezelésbe vett eszközök a mérlegben

A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel.

3.3 Befektetett eszközök

Az Alapítvány befektetett eszközökkel 2.020.868 ezer Ft rendelkezik.
- ebből immateriális javak 2.229 ezer Ft
- ebből ingatlanok és kapcsolódó v.é. jogok 1.055.907 ezer Ft
- befejezetlen beruházások 16.114ezer Ft

Befektetett pénzügyi eszközök:

Az Alapítvány befektetett pénzügyi eszközeiből 931373 ezer Ft Államkötvény (2020/K,
202 1/I, 2021/J, 2022/I, 2024/C, 2030/A elnevezésű Ak.). Tartós részesedés 1.142 ezer Ft,
adott kölcsön 13.703 oFt (Biogastro).
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Forgóeszközök

3.4 Követelések alakulása (adatok ezer Ft-ban)

Az Alapítvány követelései az alábbiak:

Összesen 55.892
Ebből: Vevők 150

MTK-elsz. 50.000
Erste USD 0
Erste EUR 0
Szállítók 5.787

3.5 Értékpapírok

Az Alapítvány 268.560. ezer forint érékű 2020/K Prémium Magyar Államkötvénnyel
rendelkezik.

3.6 Pénzeszközök (adatok ezer Ft-ban)

Összesen 112.073
Ebből: Bankszámla 110.141

Pénztár 1.932

3.7 Időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások elszámolására 91 ezer Ft. összegben került sor.
Oka: az Alapítvány részére 2019-ben kiállított, de 2020-as évet érintő költségek
elszámolása.

Passzív időbeli elhatárolások elszámolására 16.333 ezer Ft összegben került sor.
Oka: az Alapítvány részére 2020-ban kiállított, de 2019-es évet érintő költségek
elszámolása.

3.8 Saját tőke

Saját üzletrészek

Az Alapítványnak visszavásárolt saját üzletrésze nines.

A saját tőke változása

Az Alapítvány saját tőkéje a tárgyidőszakban 12.262 ezer Ft-tal változott.

Lekötött tartalék jogeímei

Az Alapítványnak lekötött tartaléka nincs.
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4.634
O

4.634

Értékhelyesbítések alakulása

Az Alapítvány a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott
értékhelyesbítése nincs.

3.9 Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettség az Alapítványnál tárgyévben O ezer Ft összegben volt.

Rövid lejáratú kötelezettségek (adatok ezer Ft-ban)

Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak:

Osszesen:
Ebből: Erste HUF

Szállítók

3.10 Mérlegen kívüli tételek

A mérleg fordulónapja után nem történt a 2019 gazdasági év szempontjából lényeges
esemény. Mérleg alatti tételek, követelések, kötelezettségek nincsenek.

4. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kie2észítések

4.1 Előző évek módosítása

Az Alapítványnál a korábbi időszakra módosítás nem volt.

4.2 Össze nem hasonlítható adatok

A Alapítvány eredmény-kimutatásában össze nem hasonlítható adatok nincsenek.

4.3 Az eredmény-kimutatás tagolása

Új tételek az eredmény-kimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredmény-kimutatásban

Az eredmény-kimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével az Alapítvány a
tárgyidőszakban nem élt.
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4.4 Bevételek

Bevételek tevékenységenként (adatok ezer Ft-ban)

Az Alapítványnál a bevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Összesen: 1.497.422
Ebből: közhasznú célra tám. 1.404.245
Pályázati úton elnyert 2.648
Kh. tevékenységből szárm.bev. 2.100
Egyéb bevétel 890
Pénzügyi bevételek 62.725

4.5 Ráfordítások

Költségek költség nemenkénti bontásban

A költségek, költség nemenkénti megosztását mutatja be az alábbi táblázat:

..~ Osszeg
Koltsegnem (eFt)

Anyagjellegű ráfordítások 214.716
Személyi jellegű ráfordítások 70.276
Ertékcsökkenési leírás 61.137
Egyéb ráfordítások 1.086.950
Pénzügyi műv. ráfordítása 52.081
Költségnem összesen: 1.485.160

5. Tájékoztató adatok

5.1 Létszámadatok

A tárgyévben az Alapítvány O fő alkalmazottat foglalkoztatott.

5.2 Kuratórium

A Kuratórium tagjai nem részsülnek semmilyen juttatásban.

5.3 Környezetvédelem

Az Alapítvány környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel
kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.
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5.4 A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése
elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő
bemutatásához.

5.5 A mérleget megbízási szerződés alapján, könyvelő állította össze:

Neve: Salamon Rita E.V.
Nyilvántartási száma 35693287
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Világi Zsidó Iskola Alapítvány Alapítója és a Kuratóriuni részére

Vélemény

Elvégeztem a Világi Zsidó Iskola Alapítvány („az Alapítvány”) 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának

könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített mérlegből —

melyben az eszközök és források egyező végösszege 2.457.529 E Pt, az adózott eredmény a közhasznú

tevékenységből 12.262 5 Pt nyereség -‚ és az ugyanezen időponttal végződő Üzleti évi-e vonatkozó

eredluénykimLltatásból, valamint a számviteli politika Jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő
melléklethól áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Alapítvány 2019.

december 3 I-éli knnálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen idöponttal végződő Üzleti évre vonatkozó
jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a

továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja .

Könvvvizsgálatoniat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó

— Magyarországon hatályos — törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében
fennálló felelősségem bővebb leírásátjelentésem ‚4 könyvvizsgáló em~szerűsite/I éves beszámoló könyvvizsgála/áér/

valófeleiőYsége” szakasza tartal nana.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai

követelményeknek megfülelve, független vagyok az Alapítványtól, és ugyanezen etikai követelményekkel
összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt

véleményei a hez.

A vezetés és az irányítással megbízott szeniélyeki felelőssége az egyszerűsített éves beszómolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli to~~rvénnyel 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 esalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól

mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felméije az Alapítványnak a
tevékenység lölytatúsára való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a tevékenység

folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a tevékenység folytatásának elvén alapuló
szátiivitel egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek

szándékában áll megszüntetni azAlapitványt vagy besztintetni a 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

Á könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze

nem tai-talinaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a

véleményemet tartalmazó lUggeilen könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú

bizonyosság. (IC nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett

kön3 vvizsgálai mindig l~ltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból

vagy liihából, ás lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy

egynttewn belölyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági

döniéseii.

Eg) MaL&var Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a

rés”ekent qzakmai n)eWiélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenti a könyvvizsgálat egésze során.

Emellett

. ‘zonosiiom ás rlbecsülöni az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges

hibas állitasainak koekázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat
alakitok ki ás hajLok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő

könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata

nagyobb. mini a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos

kihagyásokar, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;

. Megisnierem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében. hogy olyan

könvvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfeleloek, de nem

azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánitsak.

. Értékejem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített

számviteli becslések ás kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

. Következtetést vonok Ic arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén

alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy

lénnál l-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentos

kétségei vetheinelc íel az Alapítvány tevékenységének folytatására való képességét illetoen. Amennyiben

azt a kövctkeztetési vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, fUggetlen könyvvizsgálói

jelentésemben l~l kell hivnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó

közzétételekre’ vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet.

Következtetéseim a üiggetlen könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati

hizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alapítvány

will tudp a tevékenységét folytatni.

. Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleertve a

kiegésziiő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves

heszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Komnitinikáloin az irányilással ás a felügyelettel megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgáiat

tervezett hatókörét ás ütemezését, a könyvvizsgálat Jelentős megállapításait, beleértve az Alapítvány által alkalmazott
belsö kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosítottjelentős hiányosságait is.

Bm/apest, 2020. iizajus 5.

Binezkiné Pap,, Sz vet/útja (I (]
Nyt vú,mniúsj szú’,z: 005899
/13 fluc/apevi. Hehe,’ K ku. /4 h
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