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ALAPITVÁNYcíME: 2038 Sóskút, lV. Károly király u. 1.

EGYSZERÚSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

ET6TTTz lrv
adatok E Ft-ban

§or
szám

A tétel megnevezése Élőző év
Előző év{ek)

módosítása
Tárgyév

a b c d e

A. BofoKetett e§zközök (2,4. sorok) 13 456 0 14 42a

MMATERlÁLls JAVAK

ll, rÁRGYl EsZKözöK 13 456 14 42o

lll. 3EFEKTETETT PÉNZÜGY| ESZKÖZÖK

B. loroóeszközök {6.-9, sorok) 469 0 1 460

<Ész-etgx

ll, (öVETELÉ§EK 24o -11

lll. :RTÉKPAPÍROK

lV, ,ÉNZESZKÖZÖK 229 1 471

c. Aktív idóbeli elhatárolások 14 14

EszKÖzÖK íAKTlvÁK) ÖsszEsEN í1.+ s,soR) 13 939 0 15 894

D, Sáiát tóke í12__17_ sorokl 13 839 0 15 576

l. NDULÓ TÓKE /JEGYZETT TÓKE 120 120

ll. |ÓKEVÁLTOZÁS l ERE DMÉNY 15 049 13 719

lll -EKÖTÖTT TARTALÉK

lV. :RTEKELESI TARTALEK

V.
rÁRGYÉV EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉG-
]ÓL (közhasznú tevékenysegból) í 330 1 737

Vl.
rÁRGYÉVl E REDMÉNY VÁLLALKoZÁS l

rEVÉKENYSÉGBÖL

E. }éltartalék

F. Kötelezettséqek (21.{2. sorok} 100 0 318

IÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

ll IOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK

lll. töV|D LEJÁRATú KóTELEZEfiSÉGEK 100 318

G. rasszív időbeli elhatárolások

=oRRÁsoK (PA§szívÁK) Összesen ( 1 1 .+1 8.+ 1 9.+20, §or)
13 s39 0 15 894

Keltezés: Sóskt]t. 2017, Március 06.
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Statisztikai számjel vagy adószám

ALAPíTVÁNY MEGNEVEZÉSE, Habsbu

RLnpírvÁnycíME: 2038 Sóskút. lV. Károly király u. í,
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Keltezés: Sóskút 2018.íebruár 21.

ffirv
lltegnevezése Előző év

Korábbi éve(ek)

módosftása
Tárgyév

rájékoztató adatok

A. Központi kö|tségvetési támogatás

B.
Helyi önkorm enyzatl Költségvetesl
|ámoqatás

c. Az Európai Unió strukturális alapjaibol, illetve a
kohélós Alapból nvúitott támoqatás

D. Nominatív támogatás

E.
A személyi jövedelemadó meghatározott részének
adózó rendelkezése szerint felhasználásról szóló
1996. Évi cxxvl. Törvény alapján kiutalt összeg 274 305

F. Közszolgáltatási bevétel



KURATÓRrtlM

Mootz Frans Frederik
(elnök)
Dr. Fabiny Tamás
Dr.Várszegi Asztrik OSB
Habsburg Eilika (alapító)

FELt]cY[LÖ
B|ZoTTsÁG

zsikla Mária
Dr. Rudnay János
Dr. Bayer Andrea

TÁMOGATó

Treier és Ritter Kft.

H_ L KFT

Es nteg SOKAN, akik
megnevezetlenul
szeretnenek maradni

HABSBURG E1LIKA
KÖZHASZNÚ
ALAPÍT!,ANY

CIM
2038 Sóskút / Ungant
IV. Ki{,roly Király ú§a l.
Fax: # 36 23 560 l0l
Tel: # 36 23 560 l00

BANKSZÁMLASZAM
COMMERZBANKZRT
Budapest
142201,08 _ 0616200l

REGl§TRIERUNG
Nr,-7234

ADoszÁM
l809l447-2-r3

HABSBURG EILIKA ALAPITVANY

Jegyzőkönyv

Kuratóriumi ülés 2018.03.20. 10:00 órától
1125 Budapest, Szilágyi Ezsébet fasor 24.

Jelen vannak: Frans F. Mootz elnök
Dr. Fabiny Tamás püspök
Habsburg-Loth ringen Eilika
Dr. Rudnay János
Dr. Bayer Andrea

Zsidákovits Eta jegyzőköny vezetó

A kuratóriumi ülésen 3 tag volt jelen, ezért új időpont kiírására nem volt
szükség Az ülés határozatképes volt.
protokoll vezető zsidákovits Eta.

Habsburg Eilika üdvözölte a jelenlevőket, majd Frans F. Mootz Elnök
megnyitotta az ülést.

Dr. Rudnay János összefoglalót adott az alapifuány 2017- évi teljes pénzügyi
helyzetéról.

1. 2017. évi jelentés
Az SZJA 1% adományból 302.673.- HUF érkezett az Alapítvány számláJára.

2. 2017. év pénzügyi jelentése, banki egyenleg:

Az Alapítvány számláján szabadon álló forint összeg: 123.739.-HUF
Az Alapítvány számláján lévó euró összeg: 19,88.- Euro

Mindenki sajátkézbe kapott egy példányt az egyszerűsített éves beszámolóból
a kiegészító mellékletből és a közhasznúsági mellékletból.
Az Egyszerűsített éves beszámolót Dr. Rudnay János olvasta fel és elemezte.
Az eredménykimutatásból látható, hogy az alapítványnak 1.737ezer forint
nyeresége volt, tehát több volt a bevétel mint a kiadás.

Az alapífuány éves pénzügyi beszámolóját a közgyúlés egyhangúlag elfogadta

3, Beszámo!ó a Lovastornáról/ Lovaglásról- Sóskúti Manók:

Lovastorna versenyre csak a kisebb osztályban versenyzőkkel indultunk, akik
mé9 nemzetközi versenyre nem kvalifikálódtak. Sajnos ebben az évben
csapatunk nem rendez versenyt, mivel Budapesten és Sóskúton is több Verseny
lesz lebonyolífua. Így most nekünk picit több idónk marad, hogy kifújjuk
magunkat és készüljünk a következó szezonra.

Május 1.-jén tartottuk a 3. Póni Klub versenyünket, amelyen kb. 500 fó vendég
volt jelen, és kb. 260 start volt, A verseny nagyon élvezetes és családias
hangulatú volt. A büfét a gyermekek szülei szervezték, és most is, mint minden
évben nagyon jól ment.
Csapatunk nyáron Horvátországba /Rovinjba utazott Polo versenyre. A szállás
és szállítás költségeit a szervezők állták, 2 lóval utaztunk és bemutattuk a

www. habsbwe- stiftun g. com www. habsbur g-alapitvany. com



lovastorna sportot. Horvát TV-ben is közvetítették a bemutatónkat. Az NDR /

Észak Német média is felvette és késóbb egy nagyobb - 10 perces - riportot is
készített sóskúton,

Csapat lovunkat, R. Ultramint sajnos szeptemberben el kellett altatni, ezért2 új versenylóra
volt szükségünk. Novemberben sikerült rátalálnunk Hubertusra és R. Juvenára, akik az
alapítvány tu lajdonában van nak.

Ezenkívül még egy lovat sikerült megvenni (Január 2018) szülói segítséggel / adománnyal.
50%-ban az alapítvány tulajdona de 50%-ban Gaál Tibor illetve több szülő járult hozzá a
megvételhez. Aló képzéséhez gratisban hozzájárulok mint kiképzó.

Lovastorna csapatunkhoz átigazolt
Német Blanka - a legjobb Magyar nói versenyző - VB-n és EB-n évek óta résztvevó induló.
Vida Zsófia és Görgey Zsóíia.
összesen 8 új Manó csatlakozott klubbunkhoz, akik részben tanulási- és koordinációs
nehézség gel, vala m int koncentráció zav arral küzdenek,
Csapatunktól elment Ács Kornélia edzó, aki Kanadában oktat jelenleg.
Király Ákos és Bisztriánszky Laura, utóbbi, édesanyja betegsége miatt jelenleg szünetet tart.

2017 márciusában Daniel Kaiser tartott válogató edzést nálunk. Csapatunkból 8 fő vett részt
rqta. 2018 Március 2. hétvégéjén Gero Mayer - világbajnoki ezüstérmes - oktató tartott
edzést, akivel szuper jó volt együtt dolgozni, és nagyon motiválta a versenyzóket. 2018-ban
is biztosan meghívjuk edzést tartani.

4. Adomány:

Habsburg Eilika részletesen elmondta a támogatások pontos összegét.

Támogatók:
Jockey Club: 4000=Euro
Gödölló Sissi bál: 1.000.000,-HUF
Gödölló Koncert: 312.000,-HUF
Lions Club Gy 60.000,-HUF
Elmű: 2.000.000.-HUF

Ezenkívűl a Rauch Kft. támogatta gyümölcsitalaival a Póni Klub versenyt.

5. Egyéb:

Az ülésen felvetódött Amold Polster felmentése a kuratóriumi tagság alól. A felmondó
nyilatkozatot a CMS -CMNO ügyvédi iroda (Dr. Bódás lldikó) email-ben továbbította felénk,
mi pedig tovább küldtük Polster úr részére. Postán várjuk az aláírt dokumentumokat.
A lovas csapatból egy anyuka pá|yázatot nyújtott be az alapítványtól különbözö informatikai
eszközök beszezéséh ez. A pály ázat jelen leg folyam atban van.
Sajtó hírek: A Lovas Élet c. havilapban és a Lovas Nemzetben is több cikk jelent meg az
itthoni és külföldi verseny eredm ényein kről.

Várszegi Astrik OSB hivatalosan is főapát emeritus lett, ezért sajnos nem volt jelen a
kuratóriumi ülésen, mivel másnap volt az új főapát beiktatása.

sókút, 2018.03.26

www. habsburg-a]apitvanv. comwww.habsbure- stiftung. com



Egyszerűsített éves beszámoló

Kiegészítő melléklete

20|6. év

készítette: Jóváhagyta:

t***-!- W^tŰ^h
Szauter Antalné Habsburg Eilika ASpítvány

könyvelő l



Habsburg Eilika Alapítv ány
2038 Sóskút IV. Károly Király útja 1.

t. Áttalános rész

A kiegészítő melléklet a Habsburg Eilika Alapítvány 2015. évi tevékenységéről készült. A
trársaság 1998. szeptember 30-an alakult, a Fővárosi Törvényszék a 60673 nyilvrántartasi
számon vette nyilvantartásba.

A cég székhelye: 2038 Sóskut IV. Karoly Király útja 1.

Adószáma : 18091 447 -2-13
KSH szráma: l8a9l447 -9133 -569-13
Az alapítl ány 1 2 0. 0 0 0 forint j e gyzett tőkével rendelkezik.
Az egyesület fő tevékenysége: 9499- M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
AzalapíNányunkkönywizsgáIatranemkötelezett.

II. Számviteli politika

1./ Mérleg és eredméryl kimutatás_formája

Napítványunk egyszerűsített éves besámolót készít, melyben az eredmény kimutatast
összköltség eljárás szerint állítottrrk össze. A társaság az ,,A" váltazatot válasáotta a mérleg
és eredmény-kimutatásnál is.
Alapítványunk a beszámoló összeállításánál a haáyos számviteli törvény (2000. évi C.
törvény) előírasait akalmazza

2./ Mérleqkeszítés időpontja

A mérlegzárás időpontja : 2017 .janu.ír 3 1 .

A mérlegkészítés hatrárideje: 2017. március 2.

3./A Habsburg Eilika Alapítvrány a számviteli alapelvektől, valamint a Számviteli Törvénytől
2a16. évben nem tért el.

4,/ A beszámoló összeállításánál allralmazott értékelési el.iárások bemutatósa

A targyi eszközök értékelése az elsámolt értékcsökkenési leírással csökkentett tényleges
beszerzési áron történt.
A devizás eszközök és források a bekerülés, illetve a teljesítés napjrin érvényes MNB
devizaárfolyamán kerültek a könyvekben nyilvrántartasba vételre. Ezen eszközök és
kötelezettségek az egyszerúsített éves beszámolóban a mérleg fordulónapján érvényes, a fenti
bank közép arfolyaman átszálmított forintértékben szerepelnek. A devizás eszközök és
források mérleg-fordulónapi átértékeléséből keletkező összevonto nem realizálí árfolyam
különbözet,haaz árfolyamveszteség, a törvény szerint a targyidószakbanelsámolásra kerül a
pénzügyi múveletek ráfordítasaként, arfolyamnyereség esetén pedig a pénÁigyi múveletek
bevételeként.
A pénzeszközöket a fordulónapi leltár, illetve a pénzintézeti kivonattal egyező értékben
szerepeltetj íJk az egyszerűsített éves beszámolóban.



Habsburg Eilika Alapítv ány
2038 Sóskút IV. Károly Király útja i.

III. Mórleghez kapcsolódó kiegészítések

l./ Immateriális javak

Alapítványunk 20 1 6-ben nem rendelkezett immateriális j avakkal.

2./ Tdrgli eszközök

a.) Bruttó értékek bemutatása

l Megnevezés i Nyitó ; Növekedés
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b.) Halmozott értékcsökkenés bemutatása
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3.1 Készletek

Alapítványunk 2 0 1 6 -ben nem rendelkezett ké szletekkel.

4.1 Követelések

Alapítványunknak követelése 240 eFt 2016,I2.3l-én,
követelésből áll.

szállítői tulfizetésből és vevő

5.1 Pénzeszközök

Alapifrtányunk pénzeszközeinek értéke 20I6,I2.3I-én 229 eFt, mely teljes egószében
bankszámlán|évő pétu.
6.1 Aktív időbeli elhatárolások

am1



Habsburg Eilika Alapítv ány
2038 Sóskút IV. Krároly Király útla í.

Alapítványunk 2016. december 31-én 14 eFt költséget határolt eI2017-re vonatkozóan aktív
időbeli elhatárolásként, mely gépjármú biztosítás költségéből á1l.

7.1 Saját tőke

A2016. évben a saját tőke csökkent, mert a20I6. év mérleg szerinti eredménye: -1 330 eFt.
2016.12.31-én a saját tőke összege: 13 839 eFt

8./ Céltartalékok

Alapítványunk 20 1 6-ben nem képzettcéltartalékot.

9.1 Kötelezettségek

Alapitványunknak 2016-ben nem rendelkezett sem hátrasorolt, sem hossá lejáratú
kötelezettséggel,

A rövid lqaratúkötelezettségek összege 100 e Ft, mely száLlítői szám|a kötelezettségből ál1.

t0.1 passzívidőbetielhatárolások

Alapítványunk 2016. december 31-én nem rendelkezeítpasszív időbeli elhatárolással.

IV. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1.1 Bevétel

Alapítványunk bevétele támogatásokból áll, mely összege 20l6-bm:3 448 e Ft.

2.t Értékcsökkenési leírás

Alapítványunk 2016-ben 600 eFt összegben számolt el értékcsökkenést.

3.1 Pénzügyi műveletek eredménye

Alapítványunknál 2016. évben apénzugyt műveletek eredménye 0 e Ft.

4.1 Rendkívüli tételek

Alapítványunknak azidőszakban rendkívüli tételei nem merültek fel.

V. Mutatószámok (adatok e Ft-ban)



Habsburg Eilika Alapítvány
2038 Sóskút IV. Károly Király útja i.

/ összes eszköz

Saját tőke aránya
(saiát tőke / összes forrás)

98,54 99,28 101%

Tőkeigényesség i mutató
(befektetett eszközök / összes eszköz)

91,31 96,53 105,72%

Eladósodottság
(összes kötelezettséq / összes forrás)

1,46 0,71 48,63%

Tőkefeszü ltség i mutató
(összes kötelezettséo / saiát tőke)

1,48 0,72 48,64Yo

pénzüqvi helvzet mutatói Előző év Tárovév Élőző év o/o

Likviditási mutató
(forqóeszközök / kötelezettséoek)

519,64 469,00 90,25%

Likviditási gyorsráta
(pénzeszk.+köv.+értékp. / RL. Kötelezett.)

519,64 469,00 90,25To

Nettó eladósodottság
(kötelezett.-követelések / saiát tőke)

-a,26 -2,67 -1026,92%

Hitel fedezettségi mutató
(követelések / RL. Kötelezettséoek)

117,86 240,00 203,630/0

Vevő-Szállítóállomány aránya
(követelések / kötelezettséqek)

117,86 240,00 203,630/0

Jövedelmezőséai m utatók Előző év Tárovév Előző év olo

Árbevétel-arányos nyereség
(adózás e|őtti eredménv / Érték.nettó árb.)

0,00 ,437,5o/o 0,00%

Sajáttőke-ará nyos nyereség
(adózás elótti eredménv / saiát tóke)

-4,26 -9,61 225,59%

Eszköz arányos nyereség
(adózás előtti eredménv / összes eszköz)

-4,20 -9,54 227,14o/o

Bruttó terme!ési érték
(ért.nettó árbev.+Eqvéb bevétel+AST)

4382 344B 7B,69o/a

Hozzáadott érték
(bruttó termelési érték - anvaoielleoű ráf.)

1219 209 17,15o/o

Export hányad
(exoort árbevétel / értékesítés nettó árb.)

0,00 0,00% 0,00%



Habsburg Eilika Alapítv arry
2038 Sóskút IV. Karoly Király útja 1.

VI. Tájékoztatő rész

képviselők:

Mootz Frans Frederik (Franciose de Jongh)
9632 Sajtoskál, Metóc sétány 3.
Képviselő

szómviteli tevékenvségért felglős szenélv, könvwizseólat:

Felelős személy: Szauter Antalné (2D72. ZsámbékHonvéd u. 57.) regisztrációs szám: 191377
A üársaság könywizsg áIatra nem kötelezett.

Munkavóllalókr a v o natkozó kíeg é szítés :

Az alapítvány állandó munkavállalóval nem rendelkezik.

körnvezetvédelem

A vrállalkozásnak közvetlenül a környezet védelmét szolgáló targyi eszközei nincsenek. A
tevékenység jellegéből adódóan a úírsaság nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot. A
társaságnak környezetvédelmi garanciális kötelezettsége nem volt. Nincs olyan okozott
kömyezeti krár, illetve kötelezettség, amely nem jelenik meg a mérlegben.

VII. Társasági adó alap

Alapítványunk társasági adó fizetésére nem kötelezett, mert nem folytat vállalkozrási tevékenységet.

Budaörs, 2017. március 6.

\.p^§* n-[-
Szauter Antalné könyvelő



ALApíTvÁNy MEGNEvEZÉsE: Habsburg Eilika Alapítvány

ALAPíIVÁNY cíMe: 2038 Sóskút, lV. Károlv királv u. 1.

EcyszEnűsírrrT ÉvEs B EszÁMoLó rÁ.l ÉxozTATó ADAToK

ffiev

Sóskút 2017. Március 06.

Európai Unió struKurális alapjaibol, illetye a

személyi jövedelemadó meghatározott részének
rendélkezés€ szérint felhasználásról §zóló 1996.

CXX/I. Törvény alapján kiutalt összeg



Közhasznúsági melléklet 2arc.12.31.

1. közhasznú szervezet azonosító adatai

rév: HabsburgEilikaAlapírvány

lzékhely: 2038 Sóskút, IV. Krároly Király útja 1.

:egisztrációs szfun: 7 23 4

<epvise lő neve: Frans F. Mootz

2. Lz alapítl,ány elsödleges célja kiilönbözó szociális intézrnények tamoga&ísa oly módon, hory olyan intézményekhez juttassuk el a
felajánlott eszközöket, gépeket, berendezéseket ahol egy sokkal jobb áilapot létrehozá§át fudjuk szolgáni.

További céljaink a mozgáskorlátozottak, szellemi foryatékkal élők és egészséges emberek sámara a lovassport mint hippoterápias és
gyóglpedagógiai módszer, valamint a pmasport mint szabadidősport és/vagy versenysport biztosítása.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:

cöáasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat jogszabrályhely: szociális 'rrtézmény támogatiása

r köz}rasznú tevékenység célcsoportja: Sóslóti Önkormányzat

l köáasarú tevékenységből részesülők létsáma: magánszemélyek rászorultság mértékében

r köáasmú tevékenység föbb eredményei: 2000 üveg HIPP bébiétel

<öáaszrú tevékenységhez kapcsolódó ködeladaq jogszabályhely: eryéni támogatas

l köáasznú tevékenység célcsoportja: Lovastorna verseny gyerekek

l köáasmú tevékenysegból részesülők létszárna: ?

l köáasmú tevékenység főbb eredményei: Azok a gyerekek is résá vehettek, akik mas körtilmények
között nem tudtak volna részt venni.

{. Közhasznú tevékenysóg érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megtevezése Vagyonelem
értéke

FelhasznáIás
célja

Tőkeváltozas/Eredmény _1.330.000 közhasznú

5. Cé| szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megrrevezése Elöző év Tárryév

0

5. Y ezető tisztségviselőknek nyrljtott juttatás

Tisztség Előző év (l) Tárgév (2)

0, 0,

A,. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 0, 0,

7. Közbasznű jogáIlás megállapításához szükséges mutatók

{lapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Eves összes bevétel 4.382.000 3.448.00(

:bből:

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének azadóző rendelkezése szerinti felhasmálasáról szóló
1996. évi CXXVL törvény alapjan átutalt összeg

406.00{ 274.oo(



D. közszolgáltatási bevétel

E. normatív üárnogatas

t. az Európai Unió struktwális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

j. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 3.976..000 3.074.00{

H. Összes ráfordítás (kiadás) 5.029.000 4.778.00C

.. ebből személyi jellegrl rafordítrás 0 C

. Köáaszrrri tevékenység ráfordításai 5.029.00( 4.775.00c

( Adózott eredmeny _646.00t -1_330.00{

-. A szervezet munkájában közreműködő közérdekú önkéntes tevékenységet végző személyek saí,rna (a
<özérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LX)O(VIfi. törvénynek megfelelően)

c

lrőfonás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése

ict:t.32. § (4) a) KBl+B2y?>1.000.000,- Fq Igen Igen

]ctv, 32. § (4) b) Kl+K}O] Nem Nem

}ctv . 32. § (4) c) KI l +I2-A l -A2)i(H 1+H2)>0,25] Nem Nem

ffu sadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése

ictv.32. § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2)>0,02] Nem Nem

]ew.32. § (5) b) (Jl+J2)i(Hl+I{2)>0,5] Nem Nern

}cFl. 32. § (5) c) I(L7+L2)|2>10 fr] Nem Nem



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

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

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Családi név Első utónév További utónevek

Viselt név:

Anyja neve:

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje:

Születési név:

Előtag

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

13 Budapest Környéki Törvényszék

Mootz Frans Frederik

Mootz Frans Frederik

Francoise de Jongh

Hollandia

Eindhoven

1 9 4 0 1 1 2 8

1 3 0 1 6 0 6 7 3   2 0 1 6

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.08 10.31.17



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

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:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

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

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 6

2 0 3 8 Sóskút

IV. Károly király útja

1

    

1 3 0 1 6 0 6 7 3   

1 3 P k 6 0 6 7 3  1 9 9 8 0 4

1 8 0 9 1 4 4 7 2 1 3

Frans Frederik Mootz

Sóskút 2 0 1 7 0 5 0 8

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.08 10.31.17



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 erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

14 056 13 456

14 056 13 456

1 164 469

264 240

900 229

173 14

15 393 13 939

15 169 13 839

120 120

15 695 15 049

-646 -1 330

224 100

224 100

15 393 13 939

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.08 10.31.17



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. 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, 
  alapítótól kapott befizetés

- 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

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)

0 304 0 304

4 382 3 144 4 382 3 144

4 382 3 144 4 382 3 144

1 1

4 383 3 448 4 383 3 448

4 383 3 448 4 383 3 448

3 163 3 239 3 163 3 239

1 601 600 1 601 600

265 936 265 936

3 3

5 029 4 778 5 029 4 778

4 775 4 775

-646 -1 330 -646 -1 330

-646 -1 330 -646 -1 330

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.08 10.31.17



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. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhaszná-
lásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

406 274 406 274

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.08 10.31.17



PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

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:

2 0 3 8 Sóskút

IV. Károly király útja

1

    

1 3 P k 6 0 6 7 3  1 9 9 8 0 4

1 3 0 1 6 0 6 7 3   

1 8 0 9 1 4 4 7 2 1 3

Frans Frederik Mootz

szociális intézményektámogatása

Sóskút Önkormányzat

magánszemélyek rászorultság mértékében

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.08 10.31.18



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. Tárgyévi 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-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

4 383 3 448

406 274

3 977 3 174

5 029 4 778

4 775

-646 -1 330

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.08 10.31.18



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

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:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.08 10.31.18



Habsbr:rg Eilika Álapíty any
H-2038 Sóskut IV. Krámly Kiraly útja 1.

Nyilvantarüá.si szrám: 13 l}L rca67 3
,,Adósa{m:,1B§91447a-I3

Egyszerűsíteű éves beszámoló

Kiegészítő melléklete

Za17. év

készítette: Jővábaglrta:

&-e"LJ-
szauter Antalné

könyvelő



I. Áttalános rész

A kiegészÍlÖ melléklet a Habsburg Eilika Atapifulány 2aű. évi tevékenysegéről késziilt. A
tírsasrág 1998- szeptember 30-án alakult, a Fővárosi Törvényszér a eoali nyilvrintartási
szímon vette nyilvarrtarhásba-

A cég székhelye: 2038 Sóskut IV. Krároly Kiraly útja 1.
Adószama : l 809 t 447 -2-13
KSH szíma : §a9l447-91 33-569- 1 3
Az alapttv any 1 20. 000 forint jegyzet tőkével rendelkezik.
Az egYesÜJet fti tevékenysége: 9499- M.n.s. egyéb közösségi, tár§adatmi tevékenység
Az alapítuínyunk könywizsgála§a nem köteleze$.

Ir. §zámviteli politika

I./

AlaPÍtvránYunk egyszerÜsített éves beszámolót készít, melyben az eredmény kimutatrist
ÖsszkÖltség eljárás szerint állÍtothrk össze. A üársaság az ,§; változatotválasztótta a mérleg
és eredmény-kimutaüísnril is.
AlaPÍtvaínyunk a besz{moló összeálítrásá&ít a hatályos saámviteli törvény (2000. évi C.
törvény) előírásait alkárnazza-

2./ Mérlegkésátés időpontja

A mérlegairás időpontja: 2018. janurár 31.
A mérlegkészítés hatirideje: 2018. februír 20.

3"/A Habsbrng Eilika Alapítvrány aszÁmviteli alapelvektöl, valamint a Számviteli Törvénytől
2an. évben nem tért el.

A tiÍrgYi eszkÖzÖk értékelése az els7Ámalt éfiékcsökkenési leín{ssal csökkerrteft tényleges
beszerzési r{ron történt.
A deviás eszkÖzÖk és források a bekeriilés, illetve a teljesítés napján érvényes MNB
devizarárfolYamrán kertiltek a könyvekben nyilvántartásba vételre. Ezen eszközök és
kÖtelezettségek az egyszerűsített éves besaámolóban a mérleg fordulónapjrin é*éoy.r, a fenti
|*t \OreP árfolyamrán átszímított forintértékben szerepe}nek. A áevizás eszlközök ésfonások mérleg-fordulónapi átértékeléséből ketetkező összevon! nem rcaliált árfolvam
kÍilÖnbÖzet,ha azárfo$mveszteség, a törvény szerint a trárgyidőszakban elsz{molrásra keriil a
PénziigYi műveletek ráfordítrásakén! árfolyamnyereség esóien pedis a pénziigyi műveletek
bevételeként-
A PénzeszkÖzÖket a fordulónapi leltár, illetve a pénzintézeti kivonattal egyező értékben
szerepeltetjiik az egyszerűsített éves beszámolóban.

4./



IIr. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

IJ Immaterülís javak

Alapítwínyunk 2B17 -bea nem readelkezett immateri:llis j avakkal.

2J Túrgi eszkőzök

a.) Bruttó értékek bemutatása

i_______Ygg_gyglp, I Nvittí_ i Növekedés i-Cs-OttÓ"6--i----Záia-'---l,;; - - - -; - - -.;- - - - - -:---.: - - i- - - - - -: - _: -_::- F - - -__ _ _ _ _ _f
irdegen mgatlanon végzett , 1500E I i 1500qher. l ____i i ; i----------.t -----f i----- -l----
§rsnity_g_"plarmű l __9012 l l 6ani---r------
l|l|ll
llttll

Egyébgépek,berendezések l 18? 2?4 i 461:ltt|l|
||trl1
t-,---- -_-{* --F---- -+----- _-F--+r_--r------|iErtékhatáralatti l , l l t

iP_erg4dezések'131l ii§1l|-__-_ --{--_ _--F--r --_+-- -*F--iTenyészállat i 160G ltr;aü 40d 24aa:u--!- --J-----_- -L-__ __--l L----------_-_-t

?g:g:::4a-za! -- j .??2!§ - Ir?4---_-----_ -r9!": ---: 
'Iq14b.) Halmozott éfiékcsökkenés bemutatiása

3.1 Készletek

Alapítvrány,,nk 20 l 7-ben nem rendelkez§tt készlete}í<e,.

4.t Köveúelések

Alapítvrányunknak követelése -11 eFt 2OI7-12.31-én, arri vevő fulfizetésből á1l.

5./ Pénzeszközök



2038 Sóskut tV. Krárol

AtaPÍtvtinYÜnk penzeszközeinek értéke 2a17.12.3t-én 1 471 ellt, mely te§es egészében
bank§zímlán lévő pénz.

6.1 Alrtív időbeü elhatárolások

AlaPÍtvánYunk 2017. december 31-én 14 eFt költséget határolt el 2018_ra vonatkozóan aktív
idóbeli elhatr{rolráskén! mely gépj ármű bixosítás köliségéből ráll.

7.1 §aját tőke

A2a17. évben a saját tóke növekedet| mert B 2aű. év mérleg szerinti eredménye:1 737 e1t.
2017.12.3l-én a saját tőke összege: 15 576 eFt

8.1 Céltartalékok

Alapítvr{nyunk 201 7-ben nem képzett céltartalékot.

9.1 Kötelczettségek

AlaPÍtvánYunknak 2017-ben nem rendelkezett sem hátrasorolt, s§m hosszú lejráratu
kötelezettséggel.

t *9Yia lejáratu kötelezettsegek összege 318 e Ft, mely sziltítói szám!4 szené§i juttaás ésjárulék kötelezettségbőt átl.

t0.1 passzívidőb€liclhatárolások

AlaPÍtvánIunk 2a17. december 31-én nem rendelkezett passzív időbeti elhatr{rolással.

fv. Ered mény-kim utatásh oz ka pcsolódó kiegészítések

1.1 Bevétel

AlaPÍtvánYunk bevétele tlámogatr{sokból áll, mely össze ge2017$art: 9 954 e Ft.

2.t Értékcsökkenési leín{s

Alapítványunk 207? -benS 1 0 eFt összegben számolt el értékcsökkenést.

3.1 Pónzü§,i műveletek eredménye

Atapitwányunknrál 2aű. évben a pénzíigyi műveletek eredménye 0 e Ft.

4.1 Rendkívlili tételek

Alapítvanyunknak az időszakban rendkívüli tetelei nem merültek fel. 
'

Y. Mutatószámok (*datok e Ft-ban)



Habsburg Eilika Alapífu ény
2038 Sós}út IY. Károty Kir,ály útja 1.

Vagyoni belyzet mutatói Élőző év Tárcvév Elöző év Ya
forgóeszközök aránya
(forgóeszköz / összes eszköz)

3,36 9,19 273,51a/o

$ajáttőke aránya

{saját tóke / összes forrás)
99,28 97,99 98,70%

Tőkeigényességi mutató
(befektetett es zközöR l összes eszköz}

96,§3 9a,72 93,98%

Elaclósodottsá9
(összes kötelezettség / összes forrás}

o,71 2,00 281,69g/o

Tókefeszü }tségi mutató
(összes kötelezettsés / saiát tóke)

0,72 ?,a4 283,33%

Pénzü_gyi hellzet m utatói Előző év Tárovév Előzó év %
Likviditási mutató
(forgóeszközök / kötelezettségek}

469,0o 459,11 97,B9o/o

Lilnriditási gyorsráta
(pénzeszk.+köv.+értékp. / RL_ Kötelezett.}

469,oo 45g,11 97,89ok

Nettó eladósodottság
(kötelezett.-követeléek / saját tőke}

-2,67 -2,11 -79,02%

Hitel fedezettségi mutató
(kóvetelések / RL. Kótelezettséoek)

24a,a0 3,48 1,45o/o

Vevó§zállítóállomány aránya
(követelések / kötelezettségek}

24a,oa 3,48 1,45ala

Jövedelmezöségi mutatók Előző év Tárgyév Elózö év %
Árbevétel-arányos nyereség
{adózás qlőtti eredmény / Érték.nettó áÉ_}

437,5 í98,29% 45,32o/a

§aJáttőke-arányos nyereség
(adózás elötti eredryény l saját töke)

-9,6í 11,15 -1'l6,880/o

Eszköz arányos nyereség
(adózás elótti eredryény / összes eszköz}

-9,54 11,05 -115,83%

Bruttó termelési érték
(ért.nettó árbev.+Egyéb bevétel+AST)

34l,8 9954 288,69ola

Hozzáadott érték
(bruttó termelési érték - anyagiellegü ráf.)

2a9 3820 1827,75Yo

Export hányad
(export á&evétel/ értékesítés nettó áó.)

0,00 0,00% 0,00o/o



\rI. Tájékoztatő rész

Kégvisel?k:

Maotz Frans Frederik (Franciose de Jongh)
9632 Sajtoskiál, Metóc sétrány 3.
Képviselő

FelelŐs személy: §zauter Antatné Qo72. Z§ímbek Honvéd u_ 57.)regisz&ációs saim: 191377
A tlírsaság könywizsgátata nem kötelezett.

Mun kgvúllalókra vonatkozó kíegószitó§ :

Aza|aPÍtvánY 1 Ö megbíaási jogviszonyban lévő munkavállatóvat rendelkezik.

Körnvezetvédelem

A vállalkozásnak kjizvetlentil a környezet védeünét szolgráló targyi eszközei nincsenek. A
tevékenYség jellegeból adódóan a trársaxág nem termel, és-nem trárá veszélyes hulladékot, A
tírsasagnak kÖrnyezetvédelmi garancirális kötelezetfsége nem volt. Nincs olyan okozott
környezeti krár, illetve kötelezettség, amely nemjelenik úe umérlegben.

YII. Társa§ági adó alap

AlaPÍfuránYunk trársasági adó fizetésére nem kötelezetg mert nem folytat vállalkozísi tgvékenységet.

Budaörs, 2018. februar 21.

[*,§,g-,\
Szauter Antalné kö



Közhasznúsági melléklet 2077.12.3!.

közhaszn ú s7§rv e7;:t azlnosító adatai
Habsburg Eilika Alapítvány

: 2038 Sósku| IV. Károly Kiráty r4ia 1-

iselő neve: Frans F, MooE
, Az alapítvány elsődleges célja kiilönbözó szociális intéznrények aámo-

"i'#:§*l':::":'j:::::*:** *,ű .,kkú;b át;ö;;bozását fudjuk szolgálni.
;;:ffi#;1ffi *- mint hippotenípiás és:da8ógiai módszel valamint a parasport ,ninlr*l"oloosnort erru€"y v§rs€nysport biztosíüísa

Közhafintl teyékenységek bemutat§sa (twékenység€nként} közhasznú

ffiköáasznú tevékenység célcsoportja: Sóskúti

ú tevéksny§égb§z kapcsolódó kózfeladai, j
közbasznú tevékenyseg célcsoportja; Lovastomu rr".s.oy ryeretet
§e.^tSrek"y.eeböl részesülók létszáma: ?

XTffiffiffffir#r":trényei: Azok a gyerekek is részt vehetbk, *n "* **'*.ry*
. Közhaszaú twékenysóg érdekében fethasznált varyon kimutaűsa

Felhasznált varyonelern megnevezése

1.737.afia

Cá szorinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előzö év {1)

Vezető tiszts€viselőknek nyijtott juttatás ósszesen:
. Közhasaú jogállás mcgáll*pításához

Elő?í éy (1)

c' a személyi jövedelemadómeghatározott 
részé rck az aüzőrendelkezése o".i*ililiffit*|996 - év i C)OryI. tiirvény alapjá,ar"rur' ár-rás*^'



loyu;rooÁffi
. Ko§igált b€vét€l IB-(C+D+E+FN

K§zhasznrt tevékenység náfordltáai

A §zervez§t munk{iában köaremiiködö közérdekü önkenüe§ te"at"o"*g.rffi
Lffir"Io"o1

.32.§(a)d[G

.32. § (4) b) Kl+Kho

.32. § (4) c) KIl+üt_Al_A2yGrl+H2)>0,25]

.32. § (5) a) t(Cl+C2l(Gt+G2F0,02]

.32. § (5) b) (JI+J2y(H1+}üF0,5J

. 32, § (5) c) tGl+L2)f2zl0 fr|


