Veszprémi Akadémiai Bizottság (VEAB) Tudományos Alapítványa
2018.évi
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE
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1. Az Alapítvány rövid bemutatása:
A VEAB Tudományos Alapítványát a Veszprémi Törvényszék 1991.05.10-én 60151-es
nyilvántartási számon jegyezte be. Az Alapítvány közhasznú.
Az Alapítvány alaptőkéje: 460 000 Ft.
Az Alapítvány célja:
Az Alapítvány célja az Észak-dunántúli régióban végzett, vagy a régióval kapcsolatos tudományos
kutatás és az abban résztvevő kutatók támogatása, így:
- pályázatok támogatása,
- pályaművek támogatása,
- kiadványok megjelenítésének támogatása,
- rendezvények támogatása,
- ösztöndíjak létrehozása,
- nemzetközi rendezvényeken való részvétel támogatása.
Az Alapítvány tevékenysége:
-

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Egyéb kiadói tevékenysége
Összetett adminisztratív szolgáltatás
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése.

Az Alapítvány székhelye: 8200 Veszprém Vár u.37.
Az Alapítvány alkalmazott könyvvezetése: kettős könyvvitel.
A Számviteli törvény 96-98 §-a alapján a beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló.
2. Az Alapítvány szervezete:
Az Alapítvány ügyvezető szerve és egyben képviselője egy 11 főből álló kuratórium. A kuratórium
tagjait és elnökét az alapítók kérik fel.
A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a
szükséges eszköz és feltételrendszert.
A kiegészítő mellékletben közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Könyvviteli szolgáltatást végző társaság: IL-LA ADÓ Könyvelési Bt
8200 Veszprém Baláca u.43.
Felelős vezető: Vajda Lászlóné
Mérlegképes könyvelői regisztrációs szám:118356
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3.A Számviteli politika főbb vonásai:
Az Alapítvány a számviteli törvény és a 224/2000 Korm. Rendelet előírásainak megfelelően a
kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.
A költségeket kizárólag az 5. Költségnemek számlaosztály számláin számolja el.
Az Alapítvány egyszerűsített éves beszámolót készít a 224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 4-5.
melléklete szerinti elrendezésben.
Az Alapítvány alkalmazza a civil szervezetek könyvvezetési és beszámolási rendjének a Civil
törvényben (20111.évi CLXXV. törvény) meghatározott szabályait.
A számviteli politika célja:
- az Alapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valós képet mutasson,
- meghatározza azokat az adatokat, amelyek az Alapítvány valós vagyoni, pénzügyi helyzetének,
működési eredményének bemutatásához szükségesek,
- bemutassa az Alapítvány adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő értékelési módok és
eljárások, az eredmény kimutatás formájának megválasztását.
Alkalmazott értékelési eljárások bemutatása:
Az Alapítvány értékcsökkenést a mérleg fordulónapjáig, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig
számol el, a 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési
vagy előállítási költségét a mérleg fordulónapjáig értékcsökkenési leírásként egy összegben
számolja el.
A követelések nyilvántartása az adósok által elismert összegben történt. A követelések a
mérlegkészítésig vannak minősítve.
A bankbetétek a banki számlakivonatokkal egyező összegben, a házi pénztárban lévő készpénz
összegét a pénztárjelentéssel egyező összegben leltároztuk.
A források értékelése könyv szerinti értéken történt.
A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése
Az Alapítvány számviteli rendszerének és politikájának kialakításakor nem tért el a Számviteli
törvény 14.§-ban meghatározott alapelvektől.
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4.Mérleghez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
Immateriális javakkal az Alapítvány 2018. 12. 31. -én nem rendelkezett.
Tárgyi eszközökkel az Alapítvány 2018. 12. 31. - én szintén nem rendelkezett.
Befektetett pénzügyi eszközökkel az Alapítvány 2018. 12. 31- én nem rendelkezett.
A Forgóeszközök állománya 8 370 eFt, ebből a pénztár 8 eFt, a bankegyenleg: 8 362 eFt.
A pénzeszközök 2018.év végi egyenlege 885 eFt-al volt alacsonyabb az előző évhez képest.
Aktív időbeli elhatárolások értéke: a mérlegben 2018. 12. 31-én 0 eFt kerül kimutatásra az aktív
időbeli elhatárolások között.
A saját tőke állománya a 2018. 12. 31 – én 8 370 eFt, mely az alábbiak szerint tevődött össze:
2017.évi egyenleg Növekedés

Csökkenés

2018.évi egyenleg

460 eFt

0

0

460 eFt

Eredménytartalék 9 668 eFt

0

873

8 795 eFt

Adózott eredmény -873 eFt

0

12

-885 eFt

Ebből: közhasznú -873 eFt
tevékenység
eredménye

0

12

-885 eFt

Vállalkozási
tevékenység
eredménye

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

9 255 eFt

0

885

8 370 eFt

Jegyzett tőke

Kötelezettségek
Az Alapítványnak kötelezettsége 2018. 12. 31 -én nem volt.
A passzív időbeli elhatárolások záró egyenlege: 0 eFt.
Egyéb bevételek:
Az Alapítvány a tárgyévben összesen 1 109 eFt bevételt realizált, melyből kuratóriumi tagi,
magánszemélyes adomány 1 000 eFt volt.
A NAV 1%-os SZJA visszatérítése: 109 eFt volt.
A tárgyévben realizált egyéb bevételek az előző évhez képest 25 eFt-al nőtt.
A pénzügyi bevétel 1eFt kapott kamat volt.
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A működési költségek alakulását az alábbiakban mutatjuk be:
2018.év
Anyagjellegű ráfordítások:
145 eFt
Személyi jellegű ráfordítások: 1 850 eFt
Az Alapítvány a 2018. évben, az előző évek gyakorlatához hasonlóan, ösztöndíjakat osztott ki a
fiatal tehetséges kutatóknak.
1 fő a „VEAB Régió PhD” díját vehette át,3 fő részesült a „VEAB Év Kutatója” ösztöndíjban, 3 fő
pedig a „VEAB kiemelkedő Ifjú Kutatója” ösztöndíjat kapta meg.
Egyéb ráfordítás nem volt.
Pénzügyi műveletek ráfordításainak összege 2018. 12. 31 – én 0 eFt.
Az Alapítvány tárgyévi eredménye 2018. 12. 31 - én – 885 eFt veszteség volt, melyből:
- alaptevékenységből elért eredmény:

- 885 E Ft

- a vállalkozási tevékenységből elért eredmény:

0 E Ft

5.Tájékoztató kiegészítések
A munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 0 fő volt.
A beszámoló aláírására jogosult személy:
Dr. Pósfai Mihály
Az Alapítvány tevékenységével összefüggésben környezetvédelemmel kapcsolatos tételek nem
keletkeztek.
Veszprém, 2019. március 29.

Dr. Pósfai Mihály
elnök
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