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A kett s kiinyrruÍtelt
egys zeríisített b es zámol j a

a.

vezet egyéb szervezet
és kiizhászn ságÍ melléklete l prc-Llz

Beki,ild adatai

Viselt név:

Sziiletési név:

Anyja neve:

Családi név

at

Els ut név

Gvz

Gvz

Saá Lili '

Szilletési ország neve:

Sztiletési telepiilés neve:

Sziiletési ideje: FTí[6T']-EE-m

ElŐtag További utÓnevek

K

K

Ttirvényszék: 14 Kaposvári Ttirvénvszék Tárgyév: ffi

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
lrányít szám' EEEE TelepÜlés: Marcall

KÖzterulet neve: Rák czi Kozterrilet jellege: mnHázszám: LépcsŐház: n Emelet: Ajt :

Bejegyz határozat száma:

Nyilvántartási szám:

Szervezet ad száma:

mI-FIRI .m/F[eTeIB]/m
F ,,F.[íIZffi
1 ll I ll 7 ll6 ll8 ll7 ll e ll 0 -E.EE

Képvisel neve:

Képvisel aláírása:

Keltezés:

Marcali EEEE-EE-EE
Marcali Ftlrd ért K zalapítvány

Marcali, R.ák czi tl l I

Kati'n verzi :2.52.0 Nyomtatvány verzi :1.6 NyomtaWa: 2013,05,27 L6.L5.03



A kettős könvwitelt vezető eevéb szervezea l

egyszerűsített beszámolója és közháóznűsági melléklete I nx_r+z

Szervezet neve:

Marcali Ftird ért K zalapítvány

Az egyszerÍisített éves beszámol mérlege
(Adatok ezer forintban.)

Elz év Elz év
helyesbítése

Tárgyév

EszKÖzÖK (AKTíVÁK)

A. BeÍektetett eszkozok

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszkÖzok

lll. Befektetett pénzÜgyi eszkozok

B. ForgÓeszkoz k 541. 516

l. Készletek

ll. Kovetelések

lll. Értékpapírok

lV. Pénzeszkozok 541 516
c. AktíV id beli elhatárolások 1

EszKÖzÖK ÖsszeSEN 54L 5L7
FoRRÁsoK (PAsszívÁr1
D. Saját t ke 541 5L7

l. lndul t ke/jegyzett t ke 100 100
ll. T keváltozás/eredmény 437 M2
lll. LekotÖtt tartalék

lV. Értékelési tartalék 4 -25
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységb l

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységb l

E. Céltartalékok

F. Kotelezettségek

l. Hátrasorolt kotelezettségek

ll. Hosszti lejárat kotelezettségek

lll. Rovid lejárat kotelezettségek

G. Passzív id beli elhatárolások

FoRRÁSoK ÖsszEsEN 54L 5L7

Kitiilt verzi :2.52.0 Nyomtatvány verzi :1.6 Nyomtawa: 2013.05.27 16.15.03



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerÍísített beszámolója és közháóznúsági meltéklete I rx_r+z

Szervezet neve:

Az egyszerÍis ített évesbeszámol ered mény-ki m ut"tá"" (Adatok ezer forintban.) t

Alaptevékenység Válla kozás! tevékenység Összesen

eIz év elz év
helyesbífése

tárgyév elz év elz év
helyesbíÍése

tárgyév eIz év elz év
helyesbÍÍése

tárgyév

1. Értékesítés nettÓ árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek
L4 27 L4 27

; tqgdíj, alapítot l kapott
DeTtzetes

- támogatások L4 27 L4 27

- adományok

4. PénzÜgyi mrjveletek bevételei
7 I 7 I

5. RendkívÜli bevételek

ebb l:

_ alapítÓtÓl kapon befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 27 35 27 35

ebb l: kozhaszn tevékenység
bevételei 27 35 27 35

6. Anyagjelleg rátordítások L7 2A L7 20

7. Személyi jelleg rátordítások

ebb l: vezet tisztségvisel k
juttatásai

a. ÉrtékcsÖkkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások 40 40
10. Pénztiqvi mriveletek
ráfordításái'

Kit lt verzi :2.52,0 NyomtaWány verzi :1.6 Nyomtatva: 2013 .05,27 16.15,03



A kettős könyrruítelt vezető egyéb szeruezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhá-sznúsági melléklete I nx_r+z

Szervezet neve:

Az egyszerÍisített éves beszám cl eredmény-kimutatás | 2' (Adatok ezer forintban,)
Ala rptevékenysé!g Vállalkozási tevékenység Összeser

*rWelz év elz év
helyesbítése

tárgyév elz év elz év
helyesbíÍése

tárgyév elz év elz év
helyesbítése

11. Rendkívtili ráfordítások

B. Összes ráfordÍtás
(6+7+8+9+LO+3-1) L7 60 LI 60

ebb l: kozhaszn tevékenység
ráfordításai 40 40

c. Ad zás el tti eredmény (A-B) 4 -25 4 -25

]-2. Ad fizetési k telezettség

D. Ad zott eredmény (C_12)
A -25 4 -25

13. J váhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)
4 -25 4 -25

Táiékoztat adatok

A. KÖzponti k ltségvetési
támogátás L4 27 L4 27

B. Helvi nkormánvzati
koltsé$vetési támog atás

C. Az EurÓpai UniÓ strukturális
alapiaib !, íllewe a KohéziÓs
Alapb l ny jtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személvi i vedelamad
rneohatározotf részének adozo
ren elkezése szerinti
felhasználásár l sz l 1996. évi
CXXV|.torvény alapján kiutalt
osszeg

L4 2l L4 27

F. Kozszolgáltatási bevétel

Az adatok k nywizsgálattal alá vannak támasztva. K nywizsgál i záradék ] tsen m Nem

Kit lt verzi :2.52.0 Nyomtatvány verzi :1.6 Nyomtatva: 2013 .05.27 16.15.03



I

A kett s kiinywitelt vezet egyéb szeruezet l

egyszeriisített beszámoltíja és kiizhá'sznrisági meliéklete I rx_r+z

1. Szelvezet azonosít adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és k zhaszn tevékenységek bemutatása

'l*pít oki rafrr nk sgcrl nt a lu
lirgy &b*n a F{Jrd m l désÉhaz |*rultunk hmeá{o*Ft-t*l.

3. K zhasznÚ tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

1.2 Székhely

*rsali Filrd rt K zalapítv*ny

lrányítÓszám' EEEE TelepÜlés: Marcali

KÖzterÜlet neve: Rák czi KozterÜlet jellege: mnHázszá', m Lépcs náz' [-l Emelet, n Ajt :

1.3 Bej egyz határozat száma: [TFl. Ets . mtFlglgFil'En
1.4 Nyilvántartási szám:

1'4 Szervezet ad száma:

T{Tl{ oTsl,,ffi
1 ll8 ll7 ll6 ll8 ll7 lle llo -E-EE

1.6 Képvisel neve:

3.1 Kozhaszn tevékenység megnevezése: rzés.bete el zés. il-i rehab tev.megorzes.beteqséqm
3.2 KÖzhaszn tevékenységhez kapcsolÓdÓ kozfetadat, jogszabályhely:

3.3 K zhaszn tevékenység célcsoportja: lako
3.4 Kozhaszn tevékenységb l részesul k létszáma:
3.5 Kozhasznrl tevékenység f bb eredményei:

Kitt'n verzi :2.52,0 Nyomtatvány verzi :1.6 Nyomtatva: 2013.05,27 L6.L5.03
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A kett s ktinyrruitelt vezet egyéb szervezet l

egyszeríÍsített beszámoltíja és kiizhá-sznríságí melléklete I lx-r+z

Szervezet neve:

4.L Felhasznált Vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Pénzeszk z 40 Marcali Városi Fiird m k dtetése
4.2 Felhasznált Vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.3 Felhasznált Vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Kitzhaszn tevékenvséq érdekében
felhasznált vagyon kim tatása( sszesen) 40

K zhaszn tevékenvséq érdekében
felhasznált vaqvon kim tatása
(mindtisszeseh) 40

5. cél szerinti jutattások kimutatása

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

6. Vezet tisztségvisel knek ny jtott juttatás

5.L Cél szerinti juttatás megnevezése Elz év Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Elz év Tárgy év

5.3 cél szerintl jutattás megnevezése Elz év Tárgy év

céI szerinti juttatások kimutatása( sszesen)

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mind ssze3en)

6.1 Tisztség E| z év (1) TárgyéV (2)

6.2 Tisztség El z év (1) Tárgy év (2)

A. Vezet tisztségvisel knek ny jtott
juttatás sszeéen:

Kiti'lt verzi z2.52.0 Nyomtatvány verzi :1.6 Nyomtatva: 2013,05,27 16.15.03



A kettős könyrruitelt vezető egyéb szervezet i

egyszerűsített besZámolója és közháóznúsági melléklete I nx-r+z

Szervezet neve:

7. Kozhaszn jogállás megáIlapításához sztikséges mutat k
(Adatok ezer fori ntban.)

Alapadatok El z év (1) TárgyéV (2)

B. Éves sszes bevétel
27 35

ebb l:

c.- A személyi i vedelemad meghátái
ad6z rendélkbzése szerinti felhásználáiarol szolo-
1996. évi CXxVl. t rvény alapián átutalt tlsszeg L4 27

D. K zszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Eur pai Uni strukturális alapiaib l. illetve
a Kohézi s Alapb ! nyrijtott támog'alás

G. Korrigált bevéte! [B-(C+D+E+F)J 7 I
H. Összes ráfordítás (kiadás)

L7 60
l. Ebb l személyi jelleg ráÍordítás

J. K zhaszn tevékenység ráÍordításai
40

K. Ad zott eredmény
4 -25

L. A szervezet munkáiában ktizremíik d ktizérdek nkéntes
tevékenységet végz -személvek 

száma
(a ktizérdekÍÍ tinkéntes tevékénvséqr l sz l
20 05. évi LXxxVl l l. tti rvé nyn e k frre g'fele! e n)

Er forrás ellátottság mutatli Mutat teljesítése
lgen Nem

Ectv. 32, S (4) a) f n B
Ectv.32. I (4) b) [K1+K2>=0] n m
Ectv, 32. S (4) c) KI7+L2-A7-A2)/(H7+H2)>=0,251 n B

Társad al m i támog atotÍság m utatii Mutat Íe/,1'esíÍése

Ectv. 32. S (5) a) KCI+C2)/(G7+G2) >=0,021
m n

Ectv, 32, S (5) b) KJL+J2)/(HL+H2)>=0,51 tr u
Ectv. 32. S (5) c) [(L1+L2)/2>= 70 f ] n B

Kit It verzi :2.52.0 Nyomtatvány verzi :1.6 NyomtaNa: 2013.05,27 16.15.03
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Marcali Fiird ért Kozalapítvány
8700 Marcali, Rák czi u. 1 1.

KIEGÉszÍro MELLEKLET
2012. december 31.

Marcali, 201 3. május 25. L*
ouo"\\o

N'íarcal i FÍlnd ért K zalapítvárry
I\ríercali, Rák czi u. l l.

,,A k zzétett adatok k nywizsgá|attal nincsenek alátámasztra."



I.
Áttatános rész

l. Az egyesiilet bemutatása

A cég neve: Marcali Ftird ért Kozalapítvany

Székhelye: 8700 Marcali, Rák cziu. 11.

Az alapítás id pontja: 1998.1 1.1 1 .

A beszámol iissze á lítátsáért felel s személy :
L aki Annam áría, re g i s ztr áIt mérl e gkép e s ko nyv e 1

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

2. A szátmviteli politika rtivid ismertetése

a.) Az éves beszámol tisszeállításánál alkalmazott ért kelési eljárások

A számvitelr l sz l 2001. évi LXXIV. t rvénnyel m dosított 2000. évi
C. t rvényben (továbbiakban: Szt.) foglalt el írásoknak megfelel en a
befekteteÍt eszk z keto valamint a forg eszk z ket a t rvény szerinti
bekertilési (beszerzési, el állítási) értéken értékeltiik. Cs kkentettiik
azokat a Szt._ben r gzitett, továbbá az alapítvríny Számviteli
politikájában meghatározott értékcs kkenés, illetve értékvesztés
sszegével, n veltiik a^ a Szt., valamint alapítványunk Számviteli

politikája szerinti visszaírás sszegével.

_ az alapínány nem élt az immateriális javak, tárgti eszkozok,
tulajdoni részesedést jelent befektetések értékhelyesbítésének
lehet ségével,

aZ alapín ny készletekkel nem rendelkezik,

az alapítvány k lÍ ldi pénzértélcre sz l
kotelez etts é gekkel nem r endelkezik,

eszkozokkel és

- az értékelési elvek az el z iizleti évhez viszonyítva nem változtak.



b.) Az értékcsökkenés elszámolásának módszere l xZ elszámolás
gyakorÍsága

Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása

Az értékcsökkenés elszámolása a számviteli politika alapján, a várható
használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó " ,

értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg éves gyakorisággal.

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

Terven felÍilÍ értékcsökkenés elszámolása

Az alapínány nem szómolt el terslenfeluli értékcsökkenést.

c.) Alapítás, átszervezés költségeinek elszámolása

Nem merült fel az üzleti évben alapítási, ótszervezési költség.

d.) Céltartalék képzés

Az alapínány nem képzett céltartalékot.

Al ap ítványu rk 20 12 -ben nem v é gzett v áIla|kozás i tevékenys é get.



Ir.

A mérleghez és eredmény_kim utatáshoz

kapcsol d kiegé szítések

L. Mérleghez kapcsol d kíegé szítések

1.1. A sz mviteli t rvényben r gzített kiitelez el ír sok

- az adatok az el z évivel osszehasonlíthat k,

_ a mérleg eg/es tételeinek trendezésére nem ker lt sor,
_ a mérlegformátumot nem változtattuk,
_ el z évt l eltér értékelést nem alkalmaztunk,
_ értékvesztést nem számoltunk el,

_ értékhelyesbítés a mérlegben nem szerepel

- devizás tételekkel nem rendelkezik az alapínány,
_ nincs hossz{t lejárat kotelezettsége az alapínánynak,
_ tárgli eszkozok, immateriális javak brutt értékét, halmozott

ér t ékc s okkené s ét k l on mel l ékl et t ar t alm azz a,

_ a veszélyes hulladékok, kornyezetre k ros anyagok nincsenek az
al ap ín ány tulaj donáb an.

7.2. A számviteli t rvényben nem szab lyozott tételek
_ érték nélkiil nyilvánt art ott v agt ontár glaink ninc s enek,
_ rfolyam változások nem hatottak az alapínárry eszkozeire,

forr saira,

- immobil készletekkel nem rendelkez nk,
_ az alapíndny kÓveteléseinek értéke 0 eFt



2. E red mény_kim utatáshoz ka pcsolódró kiegészítések

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

- az eredmény-kimutatás készítésénél nem tértünk át az eglik eljárásról
(változatról) a mósilcra,

_ az eredmény-kimutatás eg/es tételeit nem vontuk össze,

- a rendkívüli bevételeket, rendkívüli rtifordításokat nem számoltunk el
tárg,l évben,

_ a kapott támogatások összegei az.alábbiak szerint oszlanak meg:

Megnevezés Osszeg
(eFt)

Koz^ - '' koltségletési t4mogatás (szja I%) 27
Osszesen 27

- kutatás és a kísérletifejlesztés koltségei nem voltak tárgl évben,

2.2. A sz mviteli t rvényben nem szab lyozott tételek

- rendkív li bevételek és r fordítdsok nem voltak tárgl lhtben,

3. Tájékoztat rész

3.7. A Szí-ben riÍgzí'tett kiitelez el ír sok
_ Szt.-ben el írtakon t lmen en nincs sz kség további informáci k

megadására, mivel a sz mviteli alapelvek érvényesítése elegend a
megbízhat és val s osszképnek a mérlegben, az eredmény-
kimutatás ban tortén bemutatás ához,

- nincsenek a Szt. el írásait l val olyan kivételes eltérések, amelyek az
eszkozolcre, forrásolcra, pénz gti helyzetre és eredményre gtakorolt
hat sa a val s osszképhez sziilcséges,

_ az zleti év mérlegfordul napját nem változtattuk meg,
_ mérlegen kíviili egléb tételek nincsenek,
_ lekcjtt;u tartalék nem szerepel a mérlegben



A kiegészítő mellékletben nem minden esetben találhatóak meg azok az
információk, amelyekre ugyan törvény hivatkozik, de szewezetünknél a
tételek, M eszközök és források nem léteznek, illetve a bevételek és
ráfordítások nem fordultak elő.

Kie g észít m e l lé kle t ki m u ta tá s a i n a k j egy zé ke

Megnevezés Kimutatás száma

P étlze szkÓ zok al akul ás a 1. sz. kimutatás

Lsz, kimutatds
P énzeszktizii k a la ku lása

Adatok Ft-ban
Megnevezés hlvit Bevétel Kiadás Zár t

PéÍ:u:tar 0 0

Bank 13 13 8s 1 0628s
Lek tott betét 4 1 0000 410000
Szj a IoÁ 27233
Banki kamat 77 47
Banki koltség 20080
Marcali városi Fiird miikodésére 40000

Osszesen 541385 34980 60080 516285


