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l .ÁlrnlÁruos nÉsz

1. Az iskola bemutatása:

Neve: Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Székhely: 1083.Budapest,Jázmin u.10.

l ntézményi azonosít ő. 01 -1 4-000458

KSH szám. 18196023-8542-599'01

Tevékenység rövid ismertetése:

Alaptevékenysége, az Atalanta oktatási Kft.. által működtetett WSUF akkreditált

iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés,alapkópzés,általános és szakirányú

továbbképzés nappali és levelező tagozaton.

Vállalkozási tevékenysége a könyv és folyóirat kiadás, üzletviteli tanácsadás,

tá rsad a lomtud omá nyi, h u mán kutatás,fej lesztés,fo rd ítás, to lmácsolás.

2. Számvlteli jellemzők:

A főiskola kettos könyvvitel Vezetésére kötelezett és az év utolsó napjával

a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolóját

készíti el.

2016-ben a főiskola bevételének 1OO o/o - a az alaptevékenységéből származik,

vállalkozási tevékenységet nem folytatott'

Készleteiről év közben folyamatos nyilvántartást mennyiségben és értékben nem

vezet, azt év végén leltározással állapítja meg.

Tárgy évben jelentős összegű hiba feltárására nem kerÜlt sor.

A mérleg főösszege 153 285 ezer forint , az előző évinél 67 o/o-kal több.



ll. sPEclÁLls RÉsz

'l. Mérleghez kapcsolódó megállapítások

Befektetett eszköz állományának nettÓ értéke nőtt az előző évhez képest.

ForgóeszkÖzállománya67 o/o-kal nőtt, amit a követelések és apénzeszközök

növekedése okoz.

Tárgyévben forrás állománya 49 98o ezer forinttal növekedett, ami a rövid lejáratú

kötelezettség csÖkkenéséből és a tárgy évi eredmény növekedésébol tevodik

össze.

2. Eredményhez kapcsolódó megállapítások

Az alaptevékenységből származó bevétel típusok fedezték a folyÓ

működés kiadásait, így alaptevékenység 44 768 ezer forint nyereséggel zárult.

A bázis évhez viszonyított eredmény növekedett, 36 244 ezer forint nyereségről

44 768 ezer forint nyereségre. Az eredmény növekedéSe egy részt a céges

támogatások eme lkedésével magy arázható. Az o KJ -sze rkezet válto zásáv al a

szakképzéseket a közoktatásbÓl áthelyezték a felsőoktatásba, ezállal az

akkreditációs bevétel csökkent'

3. A főiskola vagyoni, pénzügyi helyzetének éÉékelése

Vagyoni helyzetet értékelő mutatók

Tőkeerősségi mutató: saját tőke/mérleg fóösszeg

M= 79,03 %

ldegen tőke aránya: kötelezettség/mérleg főösszeg

M= 20,97 oÁ

Befektetett eszközök fedezete : saját toke/befektetett eszköz

M= 56,34 %

B efe ktetett esz közö k ar ány a: b efe ktetett eszközöklö s szes eszköz

M= 0,0'l%

Forgóeszközök aránya: forgóeszköz/összes eszköz

M= 98,60 %

J



Likviditási mutató: forgóeszközök/rövid lej. kÖtelezettseg

M= 4,70

Likviditási gyorsráta: forgóeszközök-készletek/rövid lej. kötelezettség

M= 4,56

Jövedelmi helyzetet éÉékelő mutatók

Árbevétel-a rányos adőzás előtti e red mény: aee/összes á rbevétel+bevétel

M= 0,1602 %

Tőkearányos jövedelmezőség: mérleg szerinti eredmény/saját tőke

M= 0,36

Tőkeforgási sebesség: értékesítés nettó árbevétele/saját tőke

M= 1.96

lll. TÁJÉKozTATÓ RÉsz

A felsőoktatási intézmény alapítója és fenntartÓja azAtalanta oktatási Kft.

(székhely: 1083 Bp. Jázmin u.10. cégjegyzékszám: 01-09-367980)

képviseli Szakács Fülöp ügyvezető.

Azintézmény vezetője a rektor.

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 61 fó.

Éves bruttó bérköltsége: 78 080 ezer forint.

A hallgatÓi létszám 500 fő felett van'


