
A kettős könwvitelt vezető egvéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közháóznúságÍ melléklete I nx_r+z
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KozterÜlet neve:
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Bejegyz határozat száma:
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Képvisel neve:

Képvisel aláÍrása:
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhátznűsági melléklete I nrc_r+z

Szervezet neve:

Az egyszer sített éves beszámol mérlege (Adatokezerforintban,)
Elz év Elz év

helyesbítése
Tárgyév

EszKÖzÖK (AKTíVÁK)

A. Befektetett eszkozok

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszkozÖk

lll. Befektetett pénzÜgyi eszkozok

B. Forg eszk zÖk 278 279

l. Készletek

ll. Kovetelések

lll. Értékpapírok

lV. Pénzeszkozok 278 279
c. Aktív id beli elhatárolások

ESzKÖzÖK ÖsszEsEN 278 279
FoRRÁsoK (PAsszívÁrc;
D. Saját t ke 278 279

l. lndul t ke/jegyzett t ke

ll. T keváltozás/eredmény L29 278
lll. Lek tott tartalék

lV. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységb l 149 1

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységb l

E. Céltartalékok

F. Kotelezettségek

l. Hátrasorolt kotelezettségek

ll. Hosszti IejáratÚ kotelezettségek

lll. Rovid lejárat kotelezettségek

G. Passzív id beli elhatárolások

FoRRÁSoK ÖsszESEN 278 279
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet i

egyszerűsített beszámotója és közhá"sznúságí melléklete I vx-t+z

Szervezet neve:

Az egyszer sÍtett éves beszámol 
"."ornen

Alaptevékenység Vállal kozási tevékenység Összesen

elz év elz év
helyesbítése

tárgyév elz év elz év
helyesbíÍése

tárgyév elz év elz év
helyesbÍrése

tárgyév

].. Értékesítés nett árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek
633 463 633 463

; tqgdij, alapít tol kapott
oeTtzetes 236 224 236 224

_ támogatások 397 205 397 20s

- adományok

4. Pénztigyi m veletek bevételei
7 10 7 r.0

5. RendkívÜli bevételek

ebb l:

- alapít t l kapott befizetés

_ támogatások

A. Összes bevétel (L+2+3+4+51 640 473 640 473

ebb l: kÖzhasznÚ tevékenység
bevételei 640 473 640 473

6. Anyagjelleg ráfordítások M5 437 M5 437

7. Személyi jelleg ráfordítások 4G 35 46 35

ebb l: Vezet tisztségvisel k
juttatásai 15 25 15 25

a. Értékcsokkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

10. PénzÜgyi m veletek
rátordításá'
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A kett s kiinyrruitelt
e gys zeríisített b eszárnol j a

vezet egyéb szervezet l

és ktizhásznrisági melléklete l prc-1'42

Szervezet neve:

Az egyszerÍisített éves beszám oI eredmény-kimutatás I 2' (Adatok ezer forintban.)
ptevékenys(!s Összeser

W
I

I

elz év elz év
helyesbÍtése

elz év
helyesbÍtése

elz év
helyesbÍtése

].].. RendkívÜli ráfordítások

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+1O+L1) 491 472 49L 472

ebb !: kozhasznÚ tevékenység
ráÍordításai zl.t 347 zLL 347

c. Ad zás el tti eredmény (A_B) 149 7 149 I

L2. Ad fizetési k telezettség

D. Ad zott eredmény (C-12)
1,49 I 149 !

13. J váhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D_13)
L49 1 149 1

Táiékoztat adatok

A. Kozponti koltségvetési
támogátás 80 60 80 60

B. Helvi onkormánvzati
koltségvetési támog atás 105 L45 105 t45

C. Az EurÓpai Uni strukturális
alapiaib l. ílletve a Kohézi s
Alapb l nyrijtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személvi iovedelamad
meq hat ározotÍ részé ne k adÓzÓ
rentlelkezése szerinti
felhasználásár l sz l 1996. évi
cXXVl.torvény alapján kiutalt
Összeg

80 60 8C 60

F. Kozszolgáltatási bevétel

Az adatok konywizsgátattal alá vannak támaszwa. KÖinynrizsgál i záradék
] lsen m Nem
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A kett s kiinwvitelt vezet eevéb szervezet i

egyszerÍisített beszámol ja és kiizhá-sznr sági melléklete i PK-1'42

Szervezet neve:

4. K zhaszn tevékenység érdekében felhasznált Vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban.)

5. cé! szerinti jutattások kimutatása

6. Vezet tisztségvisel knek ny jtott juttatás

4,L Felhasznált Vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Pénzeszk z 347 prog ramok, iinnepségek szervezése
4.2 Felhasznált Vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.3 Felhasznált Vagyonelem megnevezése Vagyonelem értét<e Felhasználás célja

Ktizhaszn tevékenvséq érdekében
fel használt vagyon kim tatása( sszesen) 347

K zhasznri tevékenvséq érdekében
felhasznált vaqvon kim tatása
(mind sszese ) 347

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Elz év Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Elz év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Elz év Tárgy év

cél szerinti juttatások kimutatása( sszesen)

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mind sszeSen)

6.1 Tisztség El z év (1) TárgyéV (2)

Eln kségi tag 15 25
6.2 Tisztség El z év (1) Tárgy év (2)

A. Vezet tisztségvisel knek nyrijtott
juttatás tisszeÉen: 15 25
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A kett s kiinyrruítelt
e gys zeríisített b es aámol j a

vezet egyéb szer:vezet 
I

és kiizhasznrisági melléklete I prc-L4z

1. Szervezet a,Zonosít adatai

2. Tárgyévben végzett alapcé! szerinti és k zhasznrl tevékenységek bemutatása

3. K zhaszn tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

*rgali Baitársi E'gyesÜlet

1.2 Székhely

lrányít szám, EEEE TelepÜlés: Marcali

KozterÜlet neve: Orgona . Koztenilet jellege: mnHázszám:lz l Lépcs ház:

1.3 Bej egyz határozat száma: FI;l. Ets . m,blglga,m
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 Szervezet ad száma:

z!ffizW
1 lle ll 1 lle ll6 ll 2 ll8 ll4 -E-EE

1.6 Képvisel neve: Szentes lshrán

Al*psa*btl|y értelm*hn célunk lt ré
n Egy*s{llcdlnlc T rgy dvb*n is hozrá járultl,rnk * Dal*rd* m{ik drs hgz, *fullépiÉsek szcrvczl'*éhe,
amint Íuh$t' cip6t v&*rolBnk e ellép kngk. Ersn kÍv{i! * hngyomány rz*e, táráadetmi *s namr tktili
nsal*lok kitlskít&c' Íannterttsa sccllgm{hn ca*ltri nlpot| horgrbiver*nyt, rnli*lkotlk*t
ennwtÜnl* trlcmzák zi kapcrcl*lnink tcrÜletÉn résrt rretHlnk Lendr.án a szÜrsii Fcs8tiv*lon. ilÜscrunkl*l

ryy dksrt *rnt rnk' ,r Kárpát ltlcdgnxi fian*lok t l*l*ol ián, thol * h#rcn Úll *lH&r6 lskolá{s
yermelcek"*Triarrrrn *lt*l olcs*olt{ ttr,Ílt tr l-trurek r*sct' Brténtrlmi vnt*llgd t rcndea lnk a huefig
arclás t-s az anyrcrsz*ghfi vall ll tsd*l jegy bGn.
lcmt ti Unnep*ink el*rlmitb l kcczor{lcfu3d aglfulGt tt Ünlwps grtl*tsacnultlnlr' magcml*l*z{lnk *
cnrrtdr|cm, a nnd lsÉg, m tcalri**, tÍlzérsÉg #s a xe*l ság n*pjír l. l(agyt|fi:l *o*-unr a k l nb *l
*bs'Úkbsn elhunyt h si h*latl lcatonát emlÉ*L t| tl

3.1 KozhasznÚ tevékenység megnevezése: kulturális tevékenység, hagyomány rzés
3.2 KozhasznÚ tevékenységhez kapcsol d kozfeladat, jogszabáIyhely:

3.3 K zhaszn tevékenység célcsoportja:

3.4 Kozhaszn tevékenységb l részesÜl k létsztr
3.5 Kozhaszn tevékenység f bb eredményei:
*qy"qr\l * nemreti {lnncÉ
ar*bban fulacr*lt ssr*i rehkatfin*n*círtataru Egyes Íct Ezsk kcÍG éb n 847tFt-ot k tÉtt
gye$ltletilnk.
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A kett s ktinyrrÍtelt vezet egyéb szervezet 
I

egyszeríísített besiámol ja és ktizhá znrisági melléklete I nr_r+z

Szervezet neve:

7. K zhaszn jogállás megállapításához sziikséges mutat k
(Adatok ezer forintban,)

Alapadatok El z év (1) TárgyéV (2)

B. Éves Öisszes bevétel 640 473
ebb l:

c. A szeméIyi iiivedelemad meqhatározott részének az
ad6z rendélkbzése szerinti felhásználás ár l sz l
1996. évi CXxVl. ttiruény alapján átutalt tisszeg 80 60

D. K zszolgáItatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Eur pai Uni strukturális alapiaib l. illetve
a Kohézi s Alapb l ny jtott támogátás

G. KorrigáIt bevétel [B-(C+D+E+F)J 560 4L3
H. osszes ráfordítás (kiadás) 491 472
!. Ebb l személyi jelleg ráÍordítás 46 35

J. Kiizhaszn tevékenység ráÍordításai zLT 347
K. Ad zott eredmény L49 I
L. A szervezet munkáiában k zremÍik d ktizérdekÍi nkéntes
tevékenységet véqz személvek száma
(a ktizértlekÚ iink ntes tevékénvséor l sz l
2005. évi LXxxvlll. t rvénynek megTelel en) 22 22

Er forrás ellátofÍság mutatÓi Mutati teljesítése
lgen íVem

Ectv, 32, s (4) a) [@r+B2)/2 > L.000.00o::FÜ n B
Ectv. 32. S (4) b) [K1+K2>=0] B n
Ectv, 32. S (4) c) [(11+12-A7-A2)/(H1+H2)>=0,25] n B

Társadalmi támogaÍoÍÍs ág mutat i Mutat teljesÍtése

Ectv.32. 5 (5) a) KCI+C2)/(G7+G2) 7=0,02] B n
Ectv. 32. S (5) b) KJL+J2)/(H7+H2)>=0,51 B n
Ectv,32. I (5) c) KLL+L2)/2>= 70 f l B n

Kit !t verzi z2,52.a Nyomtatvány verzi :1.6 Nyomtatva: 2013.05.29 16.08.35



Marcali Baj társi Egyestilet
8700 Marcali, Orgona v,2.

KIEGÉszÍr MELLÉKLET
20!2. december 31.

Marcali, 201 3 . május 28.

,,A k zzétett adatok k nywizsgálattal nincsenek atátámasffiIa."

képvisel



I.
Áttatános rész

1. Az egyesiilet bemutatása

A cég neve: Marcali Bajtársi Egyestilet

Székhelye: 8700 Marcali, orgoÍla u. 2.

Az alapítás id pontja: 1991 .0 1122 .

A be számol iissze áilitálsáért felel s személy :
L aki Annam árla, re g i s ztr áIt mérl e gkép e s ko nyve 1

8700 Marcali, Noszlopy u. 36,
Regi sztráci s szám: 1 8 6282

2. A számviteli politika riivid ismertetése

a.) tlz éves beszámol iisszeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

A számvitelr l sz l 200I. évi LXXIV. t rvénnyel m dosított 2000. évi
C. t rvényben (továbbiakban: Szt.) foglalt el írásoknak megfelel en a
befektetett eszk z ket, valamint a forg eszk z ket a t rvény szerinti
bekeriilési (beszerzési, el állítási) énéken értékeltiik. Cs kkentetttik
azokat a Szt._ben t gzített, továbbá az egyesiilet Számviteli
politikájában meghatarozott értékcs kkenés, illetve értékvesaés
sszegével, n velttik azt a Szt., valamint egyestilettink Számviteli

politikája szerinti visszaírás sszegével.

_ clz eglesiilet nem élt az immateriális javak, tárgli eszkozok, tulajdoni
r é s z e s e dé s t j e l ent b efe kt e t é s e k é r t é khe ly e s b ít é s ének l ehet s é gév el,

_ az eglesiilet készletekkel nem rendelkezik,

az eg/es let k Wldi pénzértélcre Sz l
kotelezetts é gekkel nem r endelkezik,

_ az értékelési elvek az el z zleti évhez viszonyítva nem változtak.

eszkozokkel és



b.) Az értékcsökkenés elszámolásának módszere l tZ elszámolás
gyakorisága

Ter-vszerinti értékcsökkenés elszámolása

Az értékcsökkenés elszámolása a számviteli politika alapján, a varható
használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó n 

'

értékből kiindulva linearis leírással állapíduk meg éves gyakorisággal.

A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékű) tárgyi
eszközök beszerezési aÍát a használatba vételkor egy összegben
számoljuk el értékcsökkenési leírásként

Telven felüli értékcsökkenés elszámolása

Az eglesület nem szómolt el tervenfelüli értékcsökkenést.

c.) Alapítás, átszervezés költségeinek elszámolása

Nem merült fel az üzleti évben alapítási, átszervezési költség,

d.) Céltartalék képzés

Az eglesiilet nem képzett céltartalékot.

Egyesülettink 20 1 2 -ben nem v égzett v áilalkozási tevékenységet.



Ir.

A mérleghez és eredménykimutatáshoz

kapcsol d kiegé szítések

1. Mérleghez kapcsol d kiegé szítések

1.1. A sz mviteli t rvényben riigzített k telez el írdsok
_ az adatok az el z éyivel osszehasonlíthat k,

_ a mérleg eg/es tételeinek átrendezésére nem keriilt sor,
_ a mérlegformátumot nem változtattuk,
_ el z évt l eltér értékelést nem alkalmaztunk,
_ értélcvesztést nem számoltunk el,

- értékhelyesbítés a mérlegben nem szerepel
_ devizás tételekkel nem rendelkezik az eglesiilet,
_ nincs hossztj lejárat k telezettsége az egles letnek,
_ tárgli eszkozok brutt értékét, halmozott értékcsokkenését H;lan

m e ll ékl et t ar t alm azz a,

* a veszélyes hulladékok, kt)rrryezetre káros anyagok nincsenek az
e gl e s iil et tul aj donáb an.

7.2. A sz mviteli t rvényben nem szab lyozott tételek

- ér t ék nélk l ny ilv ánt ar tott v agtont ár gt aink ninc s enek,
_ árfolyam változások nem hatottak az egtesiilet eszkozeire, forr saira,

- immobil készletekkel nem rendelkez nk,
_ az eglesiilet koveteléseinek értéke 0 eFt.



2. EredménykimutatáshÓz kapcsolódó kiegészítések

2.1. A Szt.-ben rögzített kötelező előírúsok
_ az adatok az előző évivel összehasonlíthatók,

- az eredménykimutatás készítésénél nem tértünk át az egik eljórásról
(változatról) a másilcra,

- az eredménykimutatás eg/es tételeit nem vontuk össze,

- a rendkívüli bevételeket, rendkívüli ráfordításokat nem számoltunk el
tárgl évben,

- a kapott támogatások összegei az alábbiak szerint oszlanak rneg:

Megnevezés Osszeg (eFt)
Koz^ - '' koltségretési támogatás (szja ]%) 60
Önkormányz ati t ámo gatás 145
Osszesen 205

_ kutat s és a kísérletifejlesztés kaltségei nem voltak tárgt évben,

2.2, A sz mviteli t nlényben nem szabdlyozotÍ tételek
_ rendkív li bevételek és ráfordítások nem voltak tárgl évben,

3. Tájékoztat rész

3.1. A Szt -ben r gzí'tett kiitelez el ír sok
_ Szt.-ben el írtakon t lmen en nincs sziilaég további informáci k

megadására, mivel a számviteli alapelvek érvényesítése elegend a
megbízhat és val s osszképnek a mérlegben, az
er edménykimutatás b an tortén b emutatás dhoz,

_ nincsenek a Szt. el írásait l val olyan kivételes eltérések, amelyek az
eszkozolve, forrásolcra, pénztigti helyzetre és eredményre gtakorolt
hatása a val s osszképhez sziikséges,

_ aZ iizleti év mérlegfordul napját nem változtattuk meg,

- mérlegen kív li egléb tételek nincsenek,

- lekatatt furtalék nem szerepel a mérlegben
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Kie g észít m elléklet kim uta tá s a in a k j egyzéke

I/a.sz. kímutatds
Tárgyi eszktiziik állományváltozása

a) Brutt érték válJtozása

b) Értékcsiikkenés válto zása
I/b.,sz. kimutat s

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés Kimutatás száma

Targyi eszkoz k állomanyváltozásával kapcsolatos adatok

- Brufi érték változása

- Értékc sokkené s v áItozása

- Tárgyévi értékcsokkenési leírás

- Értékhelyesbítés '

Ila. sz. kimutatás

Llb. sz. kimutatás

Ilc. sz. kimutatás

Ild. sz. kimutatás

P étueszkozo k al akul ás a 2. sZ. kimutatás

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés Nyit Ntivekedés Csiikkenés Atsorolás Zár
Ingatlanok és a kapcs.
vagyoni értékii jogok

Mtiszaki berendezések,
gépek, iármtivek
Egyéb berend.,
felszerel., iármtivek

r29 129

Tenyészá11atok

Beruházások

Megnevezés Nyit Niivekedés Cstikkenés Átsorolás Zár
Ingatlanok és a kapcs.
vagyoni értékti jogok

Mtiszaki berendezés k,
gépek, iármtivek
Egyéb berend.,
felszereI., iármtivek

129 r29

Tenyészá11atok

Beruházások



Megnevezés TervszerÍntÍ leírás Tetven Osszesen
LineárÍs Degresszív Teljesítm.

arányos
feltili leír.

Ingatlanok és a kapcs.
vagyoni értékii jogok
Mtiszaki
berendezéseko gépek,
jármtivek

Egyéb berend.,

&!qzeÍ.o jármtivek

Tenyészá11atok

Beruhazások

c) Tárgyévi értékcsiikkenés leírás

d) Ertékhelyesbítés

P énzeszktizti k a la ku lása

I/c.sz. kimutat s

Adatok ezer Ft-ban

I/d.sz. kimutatds

Adatok ezer Ft-ban

2.s2, kimutat s

Adatok Ft-ban

VIegnevezés NvÍt Niivekedés Csiikkenés Zár t
Ingatlanok és a kapcsol d
y4gyoni értékii jogok
Mtiszaki berendezések,
gépek, jármrivek

Egyéb berendezés ko

fel szerel ések, j ármtívek

Nyit Bevételek Kiadások 'Zár
p4{1ípénztár 48r20 900s
Bankszámlra 28s0 1 103
Lekiittitt betét 227230 26923t
Sda lo/o 60329
Önko.-á''y"uti t,[-o gutr[' t45000
Tagdíjak 224000
Alaptevékenység bevétele 33 800
Banki kamat I 03s4
Ktizhaszn tevékenység kÍadásai 346646
Alap, de nem ktizhasznri tevékenység kiadásai 191 80
MíÍk dési kiiltségek 106518
Osszesen 278200 473483 472344 279339


