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A kett s kiinyrruitelt
egys zeríisített b eszámolój a

vezet egyéb szervezet
és kiizhasznusági melléklete l PK-1,42

szervezet neve:

Szivárvány Ktizalapítvány

Az egyszeríísített éves beszámo!ó mérlege
(Ad atok eze r forintban.)

Elz év Elz év
helyesbítése

Tárgyév

eszrözörc 1nrrívÁr)
A. Befektetett eszkozok 304 256

l. lmmateriáIis javak

I!. Tárgyi eszkózók 304 256

lll. Befektetett pénzügyi eszkozok

B. Forgóeszkozok 562 729

l. készletek

Il. Kovetelések 10

lll. Értekpapírok

lv. pénzeszkozók 562 7L9
c. Aktív id beli elhatárolások 2 L
rszrcözóK összesEN 868 986
FoRRÁSoK (PASSzívAx1
D. Saját t ke 868 983

l. lndulot keljegyzett t ke 50 50
Il. T keváltozás/eredmény 37L 819

II!. Lekotott tarta!ék

IV. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységb l M7 LL4
Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységb I

E. Céltartalékok

F. Kotelezettségek 3
l, Hátrasorolt kotelezettségek

ll. Hosszú lejáratu kotelezettségek

lll. Rovid lejáratú kotelezettségek 3

G. Passzív id beli elhatárolások

FORRASOK ÖSSZESEN 868 986

Kita'ft verzio:2.52.0 Nyomtatvány verzi :1.6 Nyomtatva: 2013.05.31 L0.42.4O



A kett s kiinyrruitelt
egys zeríisített b eszámol ój a

vezet egyéb szervezet
és kiizhasznusági melléklete l Prc-L Z

szervezet neve:

Sz ivárvány Kiizal ap ítvány

Az egys zer(isített éves beszámoIó ered mény-ki rnutatása (Adatok ezer fori ntban.)
Al rptevékenység Válla kozási tevékenyseg Osszesen

elz év elz év
helyesbítése

tárgyév elz év eIz év
helyesbítése

tárgyév elz év elz év
helyesbítése

tárgyév

L. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek
5 835 6 778. 5 835 6 778.

; tqgdíj, alapítótól kapott
DeTlzetes

- támogatások 4L5 4L5

adományok

4. Pénzügyi m veletek bevételei 10 13 10 13

5. Rendkívü|i bevételek

ebb l:

_ alapítótóI kapott befizetés

támogatások

A. Összes bevétel (L+z+3+4+ ) 5 845 6 79L 5 845 6 79L

ebb I: kózhasznú tevékenység
bevéte!ei 5 835 6 778 5 835 6 778

6. Anyagjelle gű rátordítások 4 372 4 5o5 4 372 4 505

7. Személyi jellegű ráfordítások 2 oll 2 oll
ebb l: vezet tisztségvisel k
juttatásai

8. Értékcsokkenési leírás 91 16o 91 160

9. Egyéb ráfordítások 935 ! 935 7

1_0. Pénzügyi mt_iveletek
ráfordításá'

Kit lt verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2013.05.31 10.42.40



A kett s kiinyrnritelt
egys zeríisített b es zárnolój a

vezet egyéb szervezet
és kiizhasznusági melléklete l PK-I42

Az egy szeríisített éves beszámoIó eredmény-kimutatás a 2' (Adatok ezer forintban.)
Al rptevékenys -Dg Vállal kozási tevék:nység összesen

elz év elz év
helyesbítése

tárgyév elz év elz év
helyesbítése

tárgyév elz év elz év
helyesbítése

tárgyév

]_1_. Rendkívüli ráfordítások

B. Osszes rátordítás
(6+Z+8+9+]_0+1]_) 5 398 6 677 5 398 6 677

ebb l: kozhasznu tevékenység
ráfordításai 3 977 6 o33 3 977 6 o33

C. Adózás el tti eredmény (A-B) M7 LLA 47 LLA

L2. Adótizetési kotelezettség

D. Adózott eredmény (C-12) M7 LL4 M7 LLA

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-]_3)
M7 tL4 M7 LL4

Tájékoztat adatok

A. Kózponti koltségvetési
tamogatas 4L5 4L5

B. Helvi onkorm ánvzatl
koltségvetési támogatás

C. Aa Európai Unió strukturális
alapiaiból. ílletve a kohéziós
Alapból nyujtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személvi iovedelamadó
m eq h atározotf részének adóz
renóe!kezése szerinti
felhasználásár l szoló 1_996. évi
CXXV!.torvény alapján kiutalt
osszeg

15 15

F. Kozszolgáltatási bevétel

Az adatok konynruizsgálattal alá vannak támasztva.
Kii nywi zs g ál ó i zár adék

t] lgen m Nem

szervezet neve:

Szivárvány KozaIap ítvány
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I lX-r+Z

1.1 Név

z iváruány K,tizalapiwány

L.2 Székhely

lrányít szám, EEEE Telepulés: Marca!i

Mikszáth kálmán Kozterulet jellege: utca

Házszám:
10.

1.3 Beiegyzól határozat szárna: riFl. Ets . m/E9|9]d íEn
1.4 Nyilvántartási szám:

L.4 Szervezet adós záma:

Wzffilm
EEEEEEEE-E-EE

1.6 Képvisel neve: Horváth Laiosné Rádics Márta

1. szervezet azonosító adatai

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

árgy átben is a miikt}dÉs mellett az A|*pm vel ti M t matike rrerseny lebnyotítása;el*nte,ne
egfontosabb íeladatunkst az ola*tás és képss*gíeilesztés szellemében. A U r ny lebonyolításáMl 5:}63

t íolyl b , melyet e szertígtréssel kapcsolalos lti}ltségekre k lt ttünk. ikeresen páyáztunk * l{emegti
r íorrás Minisrtérium kiírásán, lgy * wrseny seerrrezéséve! kepcsolatos k lrségakre ny rtünk liln Ft<rt.

3. Ktizhaszn tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.]_ Kozhasznú tevékenység megnevezése: oktatás, nevelés, képességfeilesztés
3. 2 Ko zhasznu tevékenység hez kapcsolód ó kozfelad at, jogszabáIyh ely:

3.3

3.4
3.5

Kozhaszn ú tevékenység célcsoportja: diákok orszáqos szinten
Kozhasznu tevékenységb l részesul k létszáma:
Kozhasznu tevékenység f bb eredményei:

h*sanri céIunk fiE,&lfifrtas, kép+sséEfejleslés.Ennek E, lleméb n
sikeresnmük'd,

bonyol ít$nu k le EOLE-bren
ff , gó jt {}r rágot lgí d,

!fiE
l*pmiiv*leti lrl*tgmatika ver gnyt, mgly évgk ótg
*gmérett té ie a diákeknak.
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A kett s kiinyrnritelt
egys zeríisített b es zárnolój a

vezet egyéb szervezet
és kiizhasznusági melléklete l PK-142

szervezet neve:

4.L Fel h asznált vagyon elem meg nevezése Vagyonelem értéke Felhasználás céIja

pénzeszkóz 4 o22 AMV szervezési kiiltségei
4.2 Fel has znált vagyo n e lem m e g n evezése Vagyonelem értéke Fe!használás célja

pénzeszktiz 2 ol]t Szervez k díiazása járulékokkal

4.3 Fe l h as znált vagyo n el e m m eg n evezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

kozhasznri tevékenvséq érdekében
felhasználtvagyon kim tatása
(tisszesen) 6 033

kozhasznú tevékenvséq érdekében
felhaszná|tvaqvon kim tatása
(mindosszeseÉ) 6 o33

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

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

6. Vezet tisztségvisel knek ny jtott juttatás

5.]- CéI szerinti juttatás megnevezése E|ózó év Tárgyév

5,2 Cé! szerinti juttatás megnevezése Elz év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Elz év Tárgy év

CéI szerinti juttatások kimutatása
(cisszesen)

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindcisszesen)

6.1 Tisztség El z év (1) Tárgyév (2)

6.2 Tisztség El z év (1-) Tárgy év (2)

A. Yezet tisztségvisel knek ny jtott
juttatás tisszesen:

Sz i várv ány Ktiza! ap ítván y

Kitt !t verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2013.05.31 10.42.40



A kett s kiinyrnritelt
egys zeríisített b es zámolój a

vezet egyéb szervezet
és kiizhasznrisági melléklete I PK-1,42

szervezet neve:

7. Kozhaszn jogállás megáIlapítás ához sztikséges mutatók
(Adatak ezer forintban.)

AIapadatok El z év (1) Tárgyév (2)

B. Éves tisszes bevétel 5 845 6 791
ebb l:

c. A személvi itivedelemadó meqhatározott részének az
adoz rendák-ezése szerinti felhásznáIásáról szóló
1996. évi CXXVI. ttirvény alapián átutalt osszeg 15

D. K zszolgáItatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapiaibó!. illetve
a Kohéziós Alapból nyujtott támogátás '

G. Korrigált bevétel [B_(C+D+E+F)] 5 845 6 776

H. Összes ráfordítás (kiadás) 5 398 6 677

l. Ebb l személyi jelleg ráfordítás 2 oLL
J. Ktizhasznu tevékenys ég rátordításai 3 977 6 033
K. Adózott eredmény M7 ILA

L. A szervezet munkáiában kiizrem kt d kózérdek tinkéntes
tevékenvséqet véq z'személvek száma
{akozér-clekú tink ntes tevékénvséqr l szol
2005. évi LXxxuII. ttirvénynek Éreg-felel en)

Er forrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése
lgen /Vem

Ectv. 32. (4) a) [(Bl+B2)/2 > 1-.000.000, - Fü x n
Ectv. 32. (4) b) [Kl+K2>=0] x n
Ectv. 32. (4) c) Kl 1+l2-A1--A2)/(Hl+H2)>=0,25] D tr

T ársad al m i támog atottság m utatói Mutató íelyesífése

Ectv. 32. (5) a) KCL+C2)/(GL+G2) >=0,02] tr x
Ectv. 32. (5) b) KJL+J2)/(HL+H2)>=0,5] x n
Ectv. 32. (5) c) KLL+L2)/2>= 10 f ] t] x

Sz ivárv ány Ktizal ap ítvány

Kitt'lt verzi :2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2013.05.31 L0.42.4O



S z i vá nr ány Kózalapítv ány
8700 Marcali, Mikszáth K. u. 10.

77ff

KIEGESZITO MELLEKLET
2012. december 31.

Marcal| 2013. május 3 1 .



1. Az egyesiilet bemutatása

A cég neve:

Székhelye:

Az alapítás id pontja:

r.
Áttatános rész

Sztv árv ány Kózal ap ítv ány

8700 MarcaIí, MikszáthK. tl. 10.

1997 .07.I4.

A beszámoló tisszeállításáért felel s személy:
Laki Ann amár ia, r e gisztr ált mérl e gkép e s konyve l
8700 Marcali, Noszlopy u. 36.
Regisztrációs szám: 186282

2. A számviteli politika riivid ismertetése

a.) Az éves beszámoló iisszeállításánál alkalmazott órtékelési eljárások

A számvitelr l szóló 200I. évi LXXIV. ttirvénnyel módosított 2000. évi
C. torvényben (továbbiakban: Szt.) foglalt elóírásoknak megfelel en a
befektetett eszkóz ket, valamint a forgóeszkilzilket a tcirvény szerinti
bekeríilési (beszerzési, eL állitásí) értéken értékelttik. Cs kkentetttik
azokat a Szt.-ben ricgzített, továbbá az a|apitvány Számviteli
politikájában meghatározott értékcsokkenés, illetve értékvesztés
<isszegével, nciveltiik azt a Szt., valamint alapitványunk Számviteli
politikája szerinti visszaírás osszegével.

- az alapínány nem ék az immateriális javak, tárgyi eszktjzók,
tulajdoni részesedést jeIent befektetések értékhelyesbítésének
lehet ségével,

- az alapítvány készletekkel nem rendelkezik,

- az alapínány k Wldi pénzértélcre szóló eszkt)zókkel és
kcitelezetts égekkel nem rendelkezik,

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



b.) Az értékcsökkenés elszámolásának módszere l ilz elszámolás
gyakorisága

Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása

Az értékcsökkenés elszámo|ása a számviteli politlka alaplán, a váthatő
hasznáIati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó
értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg éves gyakorisá ggal.

A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alattí (un. kis értékű) tárgyi
eszközök beszerezési árát a hasznáIatba vételkor egy összegben
számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Az alapínány nem számolt el tervenfelüli értékcsökkenést.

c.) Alapításo átszervezés köItségeinek elszámolása

Nem merültfel az üzleti évben alapítási, átszervezési köttség.

d.) Céltartalék képzés

Az alapítvány nem képzett céltartalékot.

Alapítványunk 20 l 2 -b en nem v é gzett vállalk ozási tevékenys é get.



rI.

A mérleghez és eredmény-kimutatáshoz

kapcs oló dó kíegé szítés ek

1 . Mérleghe z kapcsolódó kiegé szítések

1.1. A szdmviteli t rvényben r gzített kiitelez el írások

- az adatok az el z évivel ósszehasonlíthatók,

- a mérleg egyes tételeinek átrendezésére nem keriilt sor,

- a mérleg formátumot nem változtattuk,

- el z évt l eltér értékelést nem alkalmaztunk,

- értékvesztést nem számoltunk el,

- értékhelyesbítés a mérlegben nem szerepel

- devizás tételekkel nem rendelkezik az alapítvány,

- nincs hosszti lejárat kótelezettsége az alapínánynak,

- tárgti eszkc)z k, immateriális javak bruttó értékét, halmozott
értékc s cikkenés ét k l tjn mell ékl et t artalmazza,

- a veszélyes hulladékok, k rnyezetre káros anyagok nincsenek az
al ap ín ány tul aj donáb an.

1.2. A számviteli t rvényben nem szab lyozott tételek

- érték nélkiil nyilvántartott vagyontórgyaink nincsenek,

- árfolyam változások nem hatottak oz alapínány eszkózeire,

forrásaira,
- immobil készletekkel nem rendelkez nk,

- az alapítvány kciveteléseinek értéke l0 eFt.



2. Eredmény-kimu tatáshoz kapcsolódó kíegészítések

2.1. A Szt.-ben rögzített kötelező előírások

- az adatok az előző évivel összehasonlíthatók,

- az eredmény-kimutatás készítésénél nem tértünk át az eg1,,ik eljárásról
(változatról) a másilcra,

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

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

- alapítványunk 20]2-ben a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól kapott
támogatóst sikeres pályázatot követően: 400 eFt,

- kutatás és a kísérleti fejlesztés költségei nem voltak tárg\,1 évben,

2.2. A szómviteli törvényben nem szabdlyozott tételek

- rendkívüli bevételek és ráfordítások nem voltak tárgy évben,

3. Tájékoztatő rész

3.1. A Szt.-ben rögzíteű kötelező előírdsok

- Szt.-ben előírtakon tulmenően nincs szülcség további információk
megadasára, mivel a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a
megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredmény-
kimut at ás b an történő b emut atás ához,

- nincsenek a Szt. előírásaitól való olyan kivételes eltérések, amelyek az
eszközölcre, forrásolcra, pénzüglli helyzetre és eredményre g1,1akorolt
hatása a valós összképhez szülcséges,

- az üzleti év mérlegfordulónapját nem változtattuk meg,

- mérlegen kívüli eg,,éb tételek nincsenek,

- lekatött tartalék nem szerepel a mérlegben



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

Kíeg észít melléklet kimutatásaínak j egy zéke

Megneyezés kimutatás száma

Immateriális j avak állományv áItozásával kapcsolatos adatok

- Brutt érték változása

- Halm ozott értékcsokkenés változása

- Tárgyévi értékcsokkenési leírás

- Étekhelyesbítés

Ila. sz. kimutatás

Ilb. sz. kimutatás

Ilc. sz. kimutatás

Ild. sz. kimutatás

T ár gyi e s zko z ok á1 1 om ányv áltozásáv al kap c s o l ato s adatok

- Brutt érték változása

- Énekc sokkenés v áltozása

- Tárgyévi értékcsokkenési leírás

- Étekhelyesbítés

2la. sz. kimutatás

zlb. sz. kimutatás

Zlc. sz. kimutatás

2ld. sz. kimutatás

p énzeszkózok alakulás a 3. sz. kimutatás



I/usz" kímutatás
Immateriális j avak állomán yv áltozása

a) Bruttó érték változása

I/b.sa kimutatás
b) Halmo zott értékcsökkenés v áltozása

Ádatok ezer Ft-ban

c) Tárgyévi értékcsiikkenési leírás
I/c.sz. kimututós

Adatok ezer Ft-bun

d) Ertékhelyesbítés
l/d.sz. kimutatds

Adatok ezer Ft-ban

Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés Nyító 1l{iivekedés csiikkenés Atsorolás Zár

Vagyoni értékii iogok
Üzleti vagy cégérték
Szellemi termékek 0 6 6
Kísérl. fei l.aktiv áIt értéke

Alap .-átszerv. akt. értéke

Megnevezés Nvitó Niivekedés cstikkenés Átsorolás Zár
Vagyoni értékli ioeok
Uzleti vagy céeérték
szellemi termékek 0 6 6
Kísérl. fei l.aktivált értéke
Alap .-átszerv. akt. értéke

Megnevezés
Tervszerinti leírás Terven

feliili leír.

Ossze en

Lineárís Degresszív
Teljesítm.
aránvos

Vagyoni értéktí iogok
Űzleti vagy cégérték
Szellemi termékek 6 6
Kísérl. fei 1. aktiv áIt értéke

Alapí t. - átszerv. akt. értéke

Megnevezés Nvitó Ntivekedés csiikkenés Zár
Vagyoni értéklí ioeok
Szellemi termékek



2/a.sn kimutatús
Tárgyi eszközök állományváltozása

a) Bruttó érték vá|tozása

b) E rtékcsiikkenés válto zása
2/b.sz. kimutatás

Adatok ezer Ft-ban

c) Tárgyévi értékcstikkenés leírás
2/c.sz. kimutatás

Adatok ezer Ft-ban

Adutok ezer Ft-ban
Megnevezés Nvitó Niivekedés csiikkenés Atsorolás Zár

tngatlanok és a kapcs.
vagyoni értékií iogok
Mtíszaki berendezések,
gépek, iármtívek
Egyéb berend.,
felszerel. , jármtivek 395 106 501

Tenyé szállatok
Beruházások

Megnevezés Nvitó Niivekedés csiikkenés Atsorolás Zár
Ingatlanok és a kapcs.
vagyoni értékií iogok
Mtiszaki b erendezés ek,
gépek, jármtívek

Egyéb berend.,
felszerel. , jármtívek 9I I54 245

Tenyé száIlatok
Beruházások

Megnevezés Tervszerinti leírás Terven összesen
Líneáris Degresszív Teljesítm.

arányos
feltilí leír.

Ingatlanok és a kapcs.
vagyoni értéktí iogok
Mtíszaki
berendezések, gépek,

iármuvek
Egyéb berend.,
felszet., iármtívek

I54 L54

Tenyé szállatok
Beruházások



d) Értékhelyesbítés
2/d.sz. kimutatás

Adatok ezer Ft-ban

3.sz. kimututds
p énze szkti zók al a kulá s a

Adutok Ft-ban

Megnevezés Nyitó Niivekedés csiikkenés Zár
Ingatlanok és a kapcsolódó
vagyoni értékii iogok
Mtiszaki berendezések,
gépek, jármtivek

Egyéb berendezések
felszerelések, j ármtivek

Nyitó Bevételek Kiadások Zár
IJázi pénztár 33110 I225
Bankszámla 529205 717316
AMV szervezésb I származó bevétel 6353725
Banki kamat I266I
Szj a loÁ I4780
Nemzetí Er forrás Minisztérium támogatása 400000
Kapott ki'lcsiin 3000
Eszkiizbeszerzések II2705
Iroda zer I64844
AMV-vel kapcsolatos anyagok 215959
Postakiiltség 151935

Internet 35686
AMV-vel kapcsolatos szolgáltatás (feladatlap
s okszorosításo versenyrendezés)

3806138

Számítástechnikai szolgáltatás (domain
regisztráci o internetes portál készítés, weblap)

3429

Pályázati díi 8158
Bankí kiiltsée I17346
Versenyszervez k díj azása iárulékokkal egviitt 20lI7 40

összesen 5623I5 6784166 6627940 718541


