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1. szÁMVffELlBEszÁMoLÓ

A szervezet 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve
Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját állította össze. A
mérleg főösszege 1.481 eFt, a saját tőke 1.481 eFt. A részletes kimutatást jelentésünk ].. sz. melléklete tartalmazza.

2. KÖLTsÉGVErÉst rÁnnocATÁs FELHAsZNÁLÁSA

Tárgyévben a szervezet 252 eFt költségvetési támogatást kapott, melyből 231 eFt felhasználásra került a tárgyév
során. Az előző évhez képest növekedett ez az összeg, aminek oka, hogy a magánszemélyek több szja I %-ot
ajánlottak fel alapítványunk részére. (2. sz. melléklet)

3. VAGYoNFELHAszNÁLÁssAL KAPcsoLATos KlMUTATÁS

Előző évhez képest a szervezet vagyona 43 e Ft_tal csökkent. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz.
melléklete mutatja be.

4. cÉt- szrntrurl JUTTATÁSoK K|MUTATÁSA

Szervezetünk nyújtott, a 4. sz. melléklet tartalmazza a részletezést.

5. KÖzPoNTl rorrsÉcvrTÉsl szERWŐL rmÜlöNíTETr Áuut pÉruznmprÓL HELYI ÖNKoRMÁNYzATTÓL,
TELEPÜLÉsl öruronrrnÁnYzAToK rÁnsuúsÁrÓl És tvtttrloEzEK szERVElTŐL KAPoTT TÁMoGATÁs trnÉnrÉrcr

Tárgyévben közösségünk összesen 377 eFt'támogatást kapott különböző címen. Ez 42 eFt-tal kevesebb mint az előző
évben. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. A KözHAszNÚ sze RvrzeT VEZETŐ TlszTsÉGVlsELŐlNEK NYÚJToTT JUTTATÁSoK ÉRTÉKE, lLLETVE osszrcr

A szervezet személyi jellegű ráfordítása 0 eFt volt. A vezető tisztségviselők részére nem történt kifizetés. (6. sz.
melléklet)

7. A KÖzHAszNÚ rrvÉreruvsÉcnŐl szÓLl RöVID TARTALMI BEszÁMoLÓ

2011 év során az alábbi rendezvények kerültek megszervezése:

Vagyon alakulása - Tárgyi eszkozok nett értéke (Ft):

Megnevezés Rendezvény kciltsége (eFt}

Horgász Verseny 20

Sza lonna stités 6

Ópusztaszeri kirá nd u lás 205

Szín ház látogatás 130

FÜ rd látogatás 28

Osszesen 389

Megnevezés Nyit N vekedés Cs kkenés 7ár

Üzemi berendezések 25.7 40 0 25.7 40 0

Szá m ítástech nikai berendezések 79.858 0 4L.283 38.575

Kis'érték eszkozok 0 70.500 70s00 0

Osszesen 105.598 70,500 L37.523 38.575



Megnevezés Nyit Bevétel Kiadás Zár
Pén ztár 32.490 7.605
Bank 7L.623 29r.746
Lekotott betét 1.3L3.831 LL42.568
Szja L% 151.544
Tá mogatás-on kormá nyzatt l 105.000
Tá mogatá s-tá rsaságokt l 20.000
lzz csere pá Iyázat L35.995
NcA-DD-1' 1-P-0089 pá lyázat 100,000
Banki kamat 52.243
Eszkozbesze rzések 70s00
Sza lon nasÜtés a nyagkoltség 5.700
Szem élyszá ll ítások d tja 82500
Horgászversenyhez t bérlet 20.000
FÜrd belép 27s00
Színház beIép 130.200
Ó pusztaszeri kirá nd u lás-belép d íj L22.500
M kodési koltség (posta, W btárhely, stb.) 3 1.907
Pénzben adott támogatás 50.000
Osszesen L.4L7.944 564.782 540.807 L.44L 919

Vagyon alakulása - Pénzeszkozok (Ft):

KeIt Marcali,20Lz. április J.7.
$"b.to 
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V
Mérleg

Sor-
szám

A tétel megnevezése Elz év

Elz
év(ek}

helyesbí-
tései

Tárgyév

a b c d e

I A. Befektetett eszkcizcik L06 0 39

2 lMMATERlÁLls JAVAK

3 ll. TÁRGY| ESzKÖzÖr 106 39

4 lll. BEFEKTETETT PÉNZÜGY| ESZrÖzÖr

5 B. Forg eszkriztik 1.418 0 L442

6 KÉsZLETEK

7 ll. KoVETELÉsE K

9 lll. ÉnrÉKPAPÍnorc

10 lV. PÉNzEszKÖzÖr 1418 L442

11 C. Aktív id belÍ elhatárolások 0 0

L2 EsZKÖzÖr ÖsszEsEN L524 0 L48 L

13 D' Saját t ke LsZ4 0 1,481

L4 lNDULl TŐKE 70 70

L5 ll' TŐKEVÁLToZÁS LTOL L454

16 tll' LEKÖTorr TARTALÉr

L7 lV. ÉnrÉKELÉsl TARTALÉK
18 V. TÁRGYÉvt EREDMÉruv ALAPTEVÉKENYsÉc gŐL, KÖZHAsZN Ú

TEVÉ rrNYsÉo gŐt -247 -43

19 Vl. rÁncyÉvt EREDMÉruv vÁt-nLKoZÁSl TEVÉrrNYsÉcgŐt
20 E. Céltartalékok

2L F. Kcitelezettségek 0 0 0

22 HÁrnn S oRoLT KÖTE LEZETT SÉGEK
23 ll' HoSSZÚ LEJÁRAIÚ rÖTELEZETTsÉcrr

24 lll. RÖVlD LEJÁRATÚ KÖTELEZETTsÉcrr

25 G. Passzív id beli elhatárolások 0 o

26 FoRRÁsor ÖsszESEN L524 0 148L



Eredmény kimutatás

Sor-
szám A tétel megnevezése Elz

év

Elz
év(ek)

helyesbí-
tései

Tárgyév

a b c d e

I A. osszns rÖzHaszmj rBvÉrmrysÉo gnvÉTELE (L+2.+3.+4; 17 12 0 565

2 1 K zhasznir cél mtikodésre kapott támogatás 4r9 0 377
3 a) alapít t l
4 b) kozponti koltségvetést l 226 252
5 c) helyi onkormány zatt | 163 105

6 d) társadalombíztosítás i
7 e) továbbutalási céllal kapott

I 0 egyéb támogatás 30 20
9 2. PáLyázati titon elnyert támogatás 1224 t36
10 3. K zlrasznti tevékenységb l származ bevétel
1l 4. Egyéb bevétel 69 52

T2 B. vÁrrALKozAstTEVÉKENYsÉc BEVÉTELE
13 C. ÖsSZES BEVÉTEL (A.+B.) L7 I2 0 56s

T4 D. rÖzHaszmÚ rBvÉrBlwsÉa nÁr'onoÍrÁsn G.+2.+3.+4.+5.+6.) 1 959 0 608
15 1 Anyagi e lle gii ráfordítások 1846 420

16
,)
Lt Személvi j ellegii ráfordítások

T7 3 ' Értekcs kkenési leírás 93 138

18 4. Esyéb ráfordítások 20 50
t9 ebb l: továbbutalt támogatás 20 50

20 5. Pénztigyi miiveletek ráfordításai
2t 6' Rendkívtili ráfordítások

22
E. VALLALKoZASI TEVEKENYSEG RAFoRDÍTASAI

(L+2.+3 ,+4.+5.+6.) 0 0 0
23 1 Anyagi e lle gii ráfordítások

24 ?. Személvi iellegti ráfordítások
25 3 ' Értokcsokkenési leírás

26 4. Eeyéb ráfordítások
27 5. Pénztigyi miiveletek ráfordításai

28 6' Rendkíviili ráfordítások

29 F. ÖsSZES nÁr'onnÍrÁs (D.+E.) I 959 0 608

30 G. ADoZÁs ELŐTTI VÁLLALKIZASI EREDMÉNY G._E.) 0 0 0

31 H' Ad fizetési k telezettség

32 I. rÁncyÉvt vÁrrALKo zAslEREDvtÉxy (G._H. ) 0 0 0

33 J. rÁncyÉvt KÖZHASZNÚ EREDuÉxy (A.-D.) -247 0 -43

rÁlÉt<oZTATÓ ADAToK
34 A. Személyi jelleg ráfordítások 0

35 1 Bérkoltség

36 ebb l: megbízási dljak

37 tiszte letd rja k

38 2. Személyi jelleg egyéb kifizetések

39 3. Bérjárulékok

40 B. A szervezet által ny jtott támogatások 50

4T C. Tárgyévben az APEH által kiutalt I% osszege r52



r{lf
V 2, sz. melléklet

KlMUTATÁS
a koltségvetési támogatás felhasználásár l

20L1. év

Támogatás_
ny jt neve

Támogatás
Felhasználás

célia

FelhasznáIás
sszege(Ft) Átvitel

( Ft)
ElszámoIás
határidejeid pontja cisszege

(Ft)
el z évi tárgy évi

Szja L o/o 2010 év 20Lt.09.27
20LL.L2.08

151.544 Marcali és
kornyéke
mozgáskorláto
zottai szá má ra

re n dezvé nye k

sze rvezése,
klu bhelyiség
ka rba nta rtása,

sz ra koztat
esz ko zo k

beszerzése

0 1,30.765 20.779 20L2.L0.3r

NcA 2010 év 20L0.09.28 100.000 85.000 15.000 0 20L1.05.31

NcA 20L1 év 201,1. L0.04 100.000 0 100.000 0 2011.09.30

3. sz. melléklet
KlM UTATÁS

a Vagyon felhasználásár l

20L1. év

4, sz. melléklet
KlMUTATÁS

a cél szerinti juttatásokr l

2aL1. év

Megnevezés
El z évi
cisszeg
(eFt)

Tárgyévi
risszeg
(eFt)

Változás

eFt

lndul t ke 7A 70
T kevá ltozás TTOL L454 -247
Lekotott tartaIék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény -247 -43 +204
Kozhaszn tevékenység eredménye -247 -43 +204
Vállalkozási tevékenység eredménye 0 0

Juttatás megnevezése
Juttatás cisszege (eFt) Változás
e|z év tárgy év eFt

Kozhasznti tevékenység keretében ny jtott
Pénzbeli juttatások 20 50 +30

Te rmészetben i j uttatások 1843 388 -1455
Esyéb juttatások

osszrsEN 1863 438 -L425
Esyéb célqzerinti, de nem kozhaszn tevékenység
keretében ny jtott

Pénzbeli juttatások
Természetbeni j uttatások

Esyéb juttatások

osszrsEN 0 0
MINDOSSZESEN 1863 438 -I425



5. sz. melléklet

6. sz. melléklet

KlMUTATÁS
a kapott támogatásokr l

20L1. év

KlMUTATÁS
a Vezet tisztségvisel knek ny jtott juttatásokr l

20L1. év

Juttatás megnevezése
Támogatás sszege (eFt} Változás
elz év Tárgy év eFt

Kcizponti kciltségvetési szervt l 226 252 +26

NCA 100 r.00

Szja L% L26 152 +26

Helyi nkormányzat és szervei 163 105 -58
F városi Önkormányzat
Telepti lési
on kormá nyzat

r63 r05 -58

Eeyéb iuttatások L,254 156 -1.098
Magá nszemélyekt l
Egyéni vállalkoz kt I

Gazdasági tá rsaságokt l 30 20 -L0
Kozhaszn szervezett l

Egyéb r,224 136 -1.088
osszrsEN 1.643 513 -1.130

Juttatás megnevezése
Juttatás cisszege (Ft} Eltérés

eltiz év tárgy év % Ft
cél szerinti pénzbeli kifizetések

természetben i juttatások

értékpapír juttatások

Tiszteletdrjak, megbízási díjak
Ko ltségté rítése k

Adott kolcsonok osszege
Esyéb juttatások

osszrsEN 0 0 0 0
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I.
Áttatános rész

1. Az egyestilet bemutatása

A cég neve: ',EGERSZEGI'' Alapítvány

Székhelye: 8700 Marcali,Liget u. 4,

Az alapítás id pontja: 1992.03.3 1.

A beszámol tisszeállításáért felel s személy:
Humpok J zsef, bejegyzett k nywizsgál
8700 Marcali, D zsa Gy. u. 54.
Tagsági szátm: 006362

2, Aszámviteli politika riivid ismertetése

a.) Az éves beszámol iisszeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

A számvitelr l sz l 2001. évi LXXIV. ttirvénnyel 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 tcirvény szerinti
bekeriilési (beszerzési, el állítási) értéken értékelttik. Cs kkentetttik
azokat a Szt.-ben r gzitett, továbbá az alapítvany Számviteli
politikájában meghatarozotÍ értékcs kkenés, illetve értékvesztés
sszegével, n veltiik azt a Szt., valamint alapítványunk Számviteli

politikája szerinti visszaírás sszegével.

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

_ az alapín ny készletekkel nem rendelkezik,

- az alapíndny k ftldi pénzértélre sz l eszkozokkel és
kotelezettségekkel nem rendelkezik,

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



b.) Az értékcsökkenés elszámolásának módszere; LZ elszámolás
gyakorisága

TervszerÍntÍ értékcsökkenés elszámolása

Az értékcsökkenés elszámolása a számviteli politika alapján, a várhatő
hasznáIati 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 árát a használatba vételkor egy összegben
számoljuk el értékcsiikkenési leírásként.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Az alapínány nem számolt el tervenfetüli értékcsökkenést.

c.) Alapítás, átszervezés költségeinek elszámolása

Nem merültfel az üzleti évben alapítási, átszervezési költség.

d.) Céltartalék képzós

Az alapínány nem képzett céltartalékot.

Alapítványunk 20 1 1 _ben nem végzett vállalk ozási tevékenységet.



3, A vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés Elz év

eFt

Tárgyév

eFt

A. Befektetett eszktiztik 106 39

I. Immateriális.javak

II. Tárgyi eszkozok 106 39

ilI. Befektetett pénztigyi eszkozok

B. Forg eszktiztik 1418 t442
I. Készletek

II. K vetelések

ilI. Ertékpapírok

IV. Pénzeszkozok 1418 r442
C. Aktív id beli elhatárolűtsok 0 0

ESZKOZOK OSSZESEN (A+B+C) r524 1481
D. Saját t ke 1524 1481

I. Indul t ke 70 70

II. T keváltozás 170t t454

ilI. Lekotott tartalék

IV. Ertékelésitanalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységb l -247 -43

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységb l
E. Céltartalékok 0 0

F. Ktite|ezettségek 0 0

I. Hátrasorolt kotelezettségek

II. Hosszti lej áratri kotelezettségek

ilI. Rovid |ejáratir kot e\ezettségek

G. Passzív id beli elhatárolások 0 0

FoRRÁSoK ÖsszEsEN (D+E+F+G) rsz4 1481



rI.

A mérleghez és eredmény_kimutatáshoz

kapcsol d kíegé szítések

1. Mérleghez kapcsol d kiegé szítések

I,1. A sz mviteli t rvényben r gzített kijtelez el írdsok
_ az adatok az el z évivel osszehasonlíthat k,

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

- értélrvesztést nem számoltunk el,
_ értékhelyesbítés a mérlegben nem szerepel
_ devizás tételekkel nem rendelkezik az alapítvány,
_ nincs hossz lejárat kotelezettsége az alapínánynak,
_ tárgli eszkozok, immateriális javak brutt értékét, halmozott

ér t é kc s o kkené s é t k l o n m el I ékl et t ar t al m az z a,

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

1.2, A sz mviteli t rvényben nem szabdlyozott tételek
_ ér ték nélk l nyilv ntartott v agtontár glaink ninc s enek,
_ árfolyam változások nem hatottak az alapín ny eszkozeire,

forrásaira,
_ immobil készletekkel nem rendelkez nk,
_ aZ alapínánynak nincs k vetelése.



2. Eredmény_kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

2.1, A Szt.-ben rögzített kiitelező előírósok
_ az adatok az előző évivel összehasonlíthatók,
_ az eredmény-kimutatás készítésénél nem tértünk át az eglik eljárósról

(változatról) a másilcra,
_ az eredmény-kimutatós eg/es tételeit nem vontuk össze,
_ a rendkívüli bevételeket, rendkívüli rófordításokat nem számoltunk el

tórgl évben,
_ a kapott támogatósok összegei az alóbbiak szerint oszlanak meg:

Megnevezés Összeg (eFt)

Kozponti kalts égletés i támo gatás 252

onkormányz ati t mo gat ás 105

Eg,,éb támogatás (vállalati, lakossást) 20

Összesen 377

- kutatás és a kísérletifejlesztés koltségei nem voltak tárg,l évben,

2.2, A sz mviteli tiirvényben nem szab lyozott tételek

- rendkív li bevételek és ráfordítások nem voltak tárgt évben,

3. Tájékoztat rész

3,7. A Szt.-ben r gzített k telez el írdsok
_ Szt.-ben el írtakon t lmen en nincs sz kség tov bbi inform ci k

megadására, mivel a számviteli alapelvek érvényesítése elegend a
megbízhat és val s osszképnek a mérlegben, az eredmény-
kimutatásban tortén b emutatásához,

- nincsenek a Szt. el írásait l val olyan kivételes eltérések, amelyek az
eszkozolcre, forrásolcra, pénziig,,i helyzetre és eredményre glakorolt
hatása a val s osszképhez sztilcséges,

- az zleti év mérlegfordul napját nem változtattuk meg,

_ mérlegen kív li egéb tételek nincsenek,
_ lekotott tartalék nem szerepel a mérlegben

a tárgl évi tlagos statisztikai létszámot, bérkoltséget, személyi
j el l e g{Í e gl é b kifiz et é s eke t kiil on me l l ékl e t t ar t alm azz a.



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

Megnevezés Kimutatás száma

Immateri ál i s j avak ál 1 o m ányv á|to zásáv al kap c s o l ato s adato k

_ Brutt érték változása

_ Halm ozott értékcsokkené s v áItozása

- Tárgyévi értékcsokkenési leírás

- Értékhelyesbítés

Ila. sz. kimutatás

llb, sz. kimutatás

Ilc. sz' kimutatás

Ild. sz' kimutatás

Tár gyi e s zko zo k ál l om ányv álto zás áv aI kapc so 1 ato s adato k

_ Brutto érték változása

_ Értékcsokkenés v áItozása

- Tárgyévi értékcsokkenési leírás

- Értékhelyesbítés

Zla. sz' kimutatás

zlb, sZ. kimutatás

2lc. sz. kimutatás

zld. sz. kimutatás

Pénze szkozok alakulása 3, sZ. kimutatás



I/a.sz kimutatds
Immateriális javak állományváltozása

a) Bruttó érték változása

b) Halmozott értékcstikkenés változása
I/b.sz, kimutat s

Adatok ezer Ft-ban

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

Adatok ezer Ft-ban

d) Ertékhelyesbítés
I/d.sz. kimutatás

Adatok ezer Ft-ban

Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés Niivekedés Cstikkenés Átsorolás

Vagvoni énékti iogok
Üzleti vagv cégénék
Szellemi termékek
Kísérl. fei l.aktiv áIt értéke

Alao .-átszerv. akt. értéke

Megnevezés Nyit Ntivekedés Cstikkenés Atsorolás Zár
Vagyoni értékii iogok
Üzleti vagy céeérték
Szellemi termékek
Kísérl. fei l.aktivált értéke
Alap. -átszerv. akt. értéke

Megnevezés
Tervszerinti leírás Terven

feliili leír.

Összesen

Lineáris Degresszív
Teljesítm.
aránYos

Vagyoni értékti jogok
Üzleti vagy cégérték
Szellemi termékek
Kísérl. fej l.aktiv áLt énéke
Alapí t, -átszerv. akt. értéke

Megnevezés Nvit Ntivekedés Cstikkenés Zár
Vagyoni értékii iogok
Szellemi termékek



2/a.sz, kimutatós
Tá rgyÍ eszközök állományváltozása

a) Bruttó érték változása

b) É rtékcsiikkenés v átltozása
2/b,se. kimutat s

Adatok ezer Ft-ban

c) Tárgyévi értékcstikkenés leírás
2/c,sz, kimutat s

Adatok ezer Ft-ban

Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés Nyit Niivekedés Cstikkenés Atsorolás Zár

Ingatlanok és a kapcs.
vagyoni értékii iogok
Muszaki berendezésoko
gépek, jármtivek

Egyéb berend.,
felszerel., iármrivek

713 71 784

Tenyészál1atok
Beruházások

Megnevezés NyÍt Niivekedés Cstikkenés Átsorolás Zár
Ingatlanok és a kapcs.
Vagyoni értékii iogok
Mtiszaki berendezések,
gépek, iármtivek
Egyéb berend.,
felszerel., iármtivek

607 138 745

Tenyészá11atok

Beruházások

Megnevezés TerryszerintÍ leírás Tewen Összesen
Lineáris Degresszív Teljesítm.

arányos
feliili leír.

Ingatlanok és a kapcs.
Vagyoni értékti iogok
Mtiszaki
berendezések, gépek,

.iármuvek
Egyéb berend.,
felszeÍ.o .iármtivek

138 138

Tenyészállatok
Beruházások



\ \

d) Ertékhelyesbítés
2/d.sz. kimutat s

Adatok ezer Ft-ban

3.s2. kimutat s

P énzeszktizti k a la ku lá s a

Megnevezés Nyít Ntivekedés Cstikkenés Zár
Ingatlanok és a kapcsol d
vagyoni értékii iogok
Mtiszaki berendezések,
gépek, jármtivek

Egyéb berendezés k,
fe 1 szere 1é sek, 

^i 
ármrivek

Adatok Ft-ban
Megnevezés Nyit Bevétel Kiadás Zár

Pénztár 32.490 7,605
Bank 71.623 29r.7 46
Lekot tt betét 1.313.931 Lr42.569
Szj a IoÁ 151 .544
T ám o g atás - o rrko rm ány zatt l 105.000

Támo gatás-társaságokt 1 20.000
Izz csere páIyázat 135 .995
NCA_DD- 1 1 -P-0089 pályázat 100.000

Banki kamat 52.243
Eszko zbeszerzések 70.500

S zalonnastités anyagkoltsé g 5.700

S zem éIy szállítások díi a 82.500

Horgászversenyhe z t bérlet 20.000
Fiird belép 27.500
Színházbelép 130.200

opusztaszeri kirándulás_belép dii 122.500

Muk dési koltség (posta, webtárhely' stb.) 3 1 .907
Pénzben adott támogatás 50.000

Osszesen 1.417.944 s64.782 540.807 L441.919


