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I. Általános rész 
 
 
Név:   Pannónia Aranygyűrű Alapítvány 
 
Székhelye:  1036 Budapest, Lajos u. 120. 
 
Alapítás ideje:  2010. február 22. 
 
Bírósági nyilvántartásba vétel:  
   2010. március 24-én AM-3302 szám alatt 
   Pest Megyei Bíróság 13.Pk.60.014/2010/5. számú végzése alapján 
 
Alapító neve:  Pannónia Női Borrend a Magyar Borászatért Egyesület 
   1036 Budapest, Lajos utca 120. 
 
Az Alapítvány besorolási kategóriája: alapítvány, 2014. évben az alapítvány közhasznú 
jogállása törlésre került. 
 
Az Alapítvány fő tevékenységi köre: 
 
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
- kulturális tevékenység, 
- kulturális örökség megóvása. 
 
Az Alapítvány célja: A hazai borászat színvonalának emelése az ifjú generáció szakmai 

fejlődésének segítése által. A nyílt pályázat útján az Alapítvány Kuratóriuma által 2 évente 
kiválasztott fiatal magyar borász számára 1 db 14 karátos arany pecsétgyűrű (alapító 
emblémájával vésett) adományozása, valamint e díjhoz kapcsoltan „Vándorserleg” 
átadása, amelyet 2 évig tarthat magánál a díjazott (kicsinyített mását véglegesen 
birtokolhatja). Az Alapítványhoz csatlakozó szervezetek, magánszemélyek további 
felajánlásokat tehetnek (szakmai tanulmányút neves hazai, illetve külföldi borászathoz, 
ösztöndíj, illetve média szereplési lehetőségek biztosítása), mellyel az Alapítvány 
lehetőséget ad a nyertesnek mind szakmai tovább fejlődése, látóköre kiszélesítése, mind 
ismertsége növelésére. 

 
Az Alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet csatlakozhat pénzbeli és természetbeli adománnyal, valamint 
vagyonrendeléssel. 

 
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 

és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 

Az Alapítvány induló vagyona: Az Alapítvány céljaira rendelt vagyon az Alapító által 
készpénzben rendelkezésre bocsátott 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint. 
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II. Számviteli politika 
 
 
1./ Mérleg és eredménykimutatás formája 
 
Az Alapítvány a 224/2000. Kormány rendeletben előírt egyszerűsített éves beszámoló 
mérlegét és eredménykimutatását készíti el. 
A beszámoló formája: EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 
 
 
2./ Mérlegkészítés időpontja 
 
A mérlegzárás időpontja 2016. december 31.  
A mérlegkészítés határideje: 2017. május 31. 
Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. 
 
3./ Eltérés a számviteli törvénytől 
 
A Pannónia Aranygyűrű Alapítvány a számviteli alapelvektől, valamint a –törvénytől, illetve a 
224/2000. Kormányrendelet előírásaitól 2016. évben nem tért el. 
 
 
4./ Értékelési módszerek 
 
A tárgyi eszközök értékelése az elszámolt értékcsökkenési leírással csökkentett tényleges 
beszerzési áron történik. 
 
A devizás eszközök és források a bekerülés, illetve a teljesítés napján érvényes MNB által 
hivatalosan közétett deviza árfolyamon kerülnek a könyvekben nyilvántartásba vételre. Ezen 
eszközök és kötelezettségek az egyszerűsített éves beszámolóban a mérleg fordulónapján 
érvényes, a fenti bank árfolyamán átszámított forintértékben szerepelnek. A devizás eszközök 
és források mérlegfordulónapi átértékeléséből keletkező összevont, nem realizált 
árfolyamkülönbözet, ha az jelentős, előjelétől függően a pénzügyi műveletek bevételei, vagy a 
pénzügyi műveletek ráfordításai tartalmazzák.  
Alapítványunknál 2016-ban mérlegfordulónapi átértékelésből árfolyamkülönbözet nem 
keletkezett. 
 
 
5./ Amortizációs politika 
 
A tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésére az igények felmerülése után kerül sor, 
üzembe helyezésük a beszerzés időpontjában megtörténik. Értékcsökkenést a használatba 
vétel napjától számoltunk el, lineáris módszerrel, a hasznos élettartam végére az eszközök 
nullára leírásra kerülnek, várható maradványértékkel nem számolunk. Az 50 ezer Ft alatti 
bekerülési értékű eszközök esetében az Alapítvány egy összegben számolja el az 
értékcsökkenést.  

 
2016. évben Alapítvány tárgyi eszközzel nem rendelkezett, így értékcsökkenés elszámolására 
nem került sor. 
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6./ Jelentős összegű hiba meghatározása 
 
Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek 
elhagyása, vagy téves bemutatása – az ésszerűség határain belül – befolyásolja a beszámoló 
adatait felhasználók döntéseit. 
Az Alapítvány jelentősebb összegű hibának mindig az adott év mérlegfőösszegének 2%-át 
tekinti. 
 
 
 
 

III. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
 

1./ Befektetett eszközök 
 

Az Alapítvány 2016. évben befektetett eszközzel nem rendelkezett. 
 
 
2./ Forgóeszközök 
 
2016. december 31. napján a forgóeszközök között 45 ezer Ft pénzeszköz került kimutatásra. 
 
 
3./ Aktív időbeli elhatárolások 
 
Aktív időbeli elhatárolás nem került kimutatásra.   
 
 
4./ Saját tőke 
 
A saját tőke tárgyévi változása a tárgyévi 6 ezer Ft-os alaptevékenység veszteségéből 
származott. 

 
 
5./ Céltartalékok 
 
Alapítványunk 2016. évben céltartalékot nem képzett.  

 
 
6./ Kötelezettségek 
 
Az Alapítvány 2016. december 31-én 3 ezer Ft negatív bankszámla egyenleg miatti egyéb 
rövid lejáratú kötelezettséggel rendelkezett. 
 
 
7./ Passzív időbeli elhatárolások 
 
Passzív időbeli elhatárolás nem került kimutatásra.   
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IV. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 
 
 
1./ Alap tevékenység bevételei 
 
Az Alapítványnak 2016. évben alaptevékenységből bevétele nem származott. 
 
 
2./ Közhasznú tevékenység ráfordításai 
 
A tárgyévben 6 ezer Ft bankköltség került elszámolásra. 
 
 

3./ Értékcsökkenési leírás 
 
Alapítványunk 2016. évben értékcsökkenést nem számolt el.  
 
 
4./ Pénzügyi műveletek eredménye 

 
2016. évben pénzügyi tevékenységből eredmény nem keletkezett. 
 
 
 

5./ Vállalkozási tevékenység bemutatása 
 

Alapítványunk 2016. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott. 
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V. Tájékoztató rész 
 
1./ A kuratórium  
 

A kuratórium 11 tagból áll. A Kuratórium tagjai: 
 

Sebestyén Márta 
Borbás Mária 
Dr. Csizmadia András 
Káli Ildikó 
Dr. Kállay Miklós 
Kozma Kálmán 
Dr. Mészáros Gabriella 
Szepsy István 
Zilai Zoltán 
Junibor Egyesület mindenkori elnöke  
Keményné Koncz Ildikó 

  
2./ Vezető tisztségviselők 
 
A vezető tisztségviselők tevékenységükért az üzleti évet illetően díjazásban nem részesültek. 
Képviseletre jogosult személy: 
 
dr. Csizmadia András  2094 Nagykovácsi, Erdőalja u. 13. 
Keményné Koncz Ildikó 2141 Csömör, Laki utca 15. 
 
3./ Munkavállalókra vonatkozó kiegészítés 
 
Az Alapítvány 2016. évben munkavállalókat nem foglalkoztatott, személyi jellegű ráfordítás 
nem került elszámolásra. 
  
           

4./ Könyvviteli szolgáltatás 
 
A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy:
  
Név:      Hofer Alíz 
Lakcím:     1182 Budapest, Fogoly u. 7/d. 
PM nyilvántartási szám:    131966 
 
 
Budapest, 2017. május 16. 
 
 

…………………………………………………………………………… 

Pannónia Aranygyűrű Alapítvány 
 


