
A kettős könyrruitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszeríísített beszámolója és közháóznúságÍ melléklete I nx_r+z

Ttirvényszék:

Bektild adatai

14 Kaposvári Tiirv ík Tárgyév: ffi

Viselt név:

Szi.iletési név:

Anyja neve:

El tag

l-l
Családi név

Káplár

Els ut név

János

lár János

Pécsi MardÍt

Sziiletési ors zág neve:

Sziiletési teleptilés neve:

Sziiletésl ideje:

aro

N anrzsa

FlrTsltl-[TT1'1-m

További ut nevek

szeruezet neve:

Erdészeti Szakoktatásért Kozalapítvány

Szervezet székhelye:
lrányít szám' EEEE TelepÜlés: Somogyzsitfa

K zterÜlet neve:

Házszám:

Ady E. KÖztertilet jellege: mnLépcs ház' n Emelet: n Ajt:

Bejegyz határozat száma:

Nyilvántartási szám:

Szervezet ad száma:

EtrlFfrl .m/FTefeTl/En
Wzloflzffi
1 ll I ll 7 ll 6 l! 5 ll6 ll3 ll2 .E-EE

Képvisel neve:

Képvisel aláírása:

Keltezés:

Somogyzsitfa

Káplár János

EEEE-EE-EE
Kit lt verzi :2.52,0 Nyomtatvány verzi :1'6 NyomtaWa: 2013.05 .28 L9.26,U



A kettős könyrwitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I lx-r+z

Szervezet neve:

Az egyszerÍisített éves beszámol mérlege
(Adatok ezer forintban,)

Elz év Elz év
helyesbítése

Tárgyév

ESzKÖzlK (AKTÍVÁrc)

A. Befektetett eszkozok 1.4L2 2 284
l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszkozok L 4L2 2 284
lll. Befektetett pénzÜgyi eszkozok

B. Forg eszkozok 2 008 856

l. Készletek

ll. Kovetelések 400
lll. Értékpapírok

lV. Pénzeszkozok 2 008 456
c. Aktív id beli elhatárolások 24

ESzKÖzÖK ÖsszrsEN 3 420 3 164
FoRRÁsoK (PAsszíVÁK)
D. Saját t ke 3 424 2 L64

l. lndulÓ t ke/jegyzett t ke 50 50
ll. T keváltozás/eredmény 996 3 37L
lll. Lekotott tartalék

lV. Értékelési tarta!ék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységb l 2 374 -L 257
Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységb !

E. Céltartalékok

F. Kotelezettségek 1 000
!. Hátrasorolt kÖtelezettségek

ll. Hosszti lejárat kotelezettségek

lll. Rovid lejárat kotelezettségek 1 000

G. Passzív id beli elhatárolások

FoRRÁsoK ÖsszesEN 3 420 3 164

Kiti'lt verzi :2.52.a Nyomtatvány verzi :1.6 Nyomtatva: 2013.05.28 L9.26.M
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A kett s kiinyrnrítelt vezet egyéb szervezet
egyszeríísített beszámoltja és kiizhasznriságÍ melléklete I PK-142

Szervezet neve:

Erdészeti Szakoktatásért K zalapítvány

Kit lt verzi :2.52,0 Nyomtatvány verzi :1.6

Az egyszer sített éves beszámol eredmény-kimutatása (Adatokezerforintban.)

Alaptevékenység Vállal kozási tevékenység Összesen

elz év elz év
helyesbíÍése

tárgyév elz év elz év
helyesbíÍése

tárgyév elz év elz év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nett árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek
9 081 3 762 9 081 3 762

: tqgdij, alapít t l kapott
DeTrzetes

- támogatások 9 081 3 762 9 081 3 762

- adományok

4. PénzÜgyi míÍveletek bevételei
A ErJ 4 trg

5. RendkívÜli bevételek

ebb l:

- alapÍtÓtÓI kapon befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (J-+2+3+4+5) 9 085 3 767 9 08s 3 767

ebb l: kozhaszn tevékenység
bevételei 9 08s 3 767 9 085 3 767

6. Anyagjelleg ráfordítások 5 014 3 373 5 014 3 373

7. Személyi jelleg ráfordítások

ebb l: Vezet tisztségvisel k
juttatásai

8' Értékcsokkenési leírás L L24 888 L L24 888

9. Egyéb ráfordítások 573 763 s73 763

10. PénzÜovi m veletek
ráfordítása]'

Nyomtatva: 2013.05.28 L9.26,M



A kettős könvrryitelt vezető egvéb szervezet i

egyszerűsített beszámotója és közhá3znúságÍ melléklete i nx_r+z

Szervezet neve:

Az egyszerÍisített éves beszám ol eredmény_kimutatás A 2' (Adatok ezer forintban.)
Ale tptevékenys( g Vál|aI kozási tevékenység Összeser

I 
tárgyév

I

I

elz év elz év
helyesbÍtése

elz év elz év
helyesbítése

tárgyéV elz év
helyesbÍtése

11. RendkÍvuli ráfordítások

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+J.L) 6 711 5 024 6 TLL 5 024

ebb l: kÓzhaszn tevékenység
ráfordításai 6 711 4 7Lt 6 7LL 4 7LL

c. Ad zás el tti eredmény (A-B) 2 374 -1 257 2 374 -1 257

12. Ad fizetési kotelezettség

D. Ad zott eredmény (C-12)
2 374 -7.257 2 374 -1 257

13. JÓváhagyott oszta!ék

E. Tárgyévi eredmény (D_13)
2 374 -1" 257 2 374 -1 257

Táiékoztat adatok

A. Kozponti koltségvetési
támogátás 3s9 241 3s9 241

B. Helvi onkormánvzati
koltségvetési támogatás

C, Az Eur pai Uni strukturális
alapiaib l, ílletve a KohéziÓs
AlapbÓl ny jtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személvi iovedelamad
meqhatározotf részének adlz
ren elkezése szerinti
felhasználásár l szll 1996' évi
cXXVl.torvény alapján kiutalt
Összeg

359 24 35s 24

F' KÖzszolgáltatási bevétel

Az adatok konywizsgálattal alá vannak támaszfua. K nynrizsgál i záradék
] lgen m Nem

Kit lt verzi :2.52.0 Nyomtatvány verzi :1.6 Nyomtatva: 2013.05.28 L9.26.M



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet i

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I lx_r+z

1. Szervezet a:zonosít adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és kÖzhasznrÍ tevékenységek bemutatása

AlapÍts okir*t srerint *ljaink k z t*rtolak i si{nsé
*ts.nev l$ munka ful*'sztÉx, hátr*nyos helyzct ** j l t*nulr diáksk s*g{l}' ciss, |utalmer*s*- T&rgy

t gik*r*sen p*lylzatnk ae MV}l-nál. A pályárati t}ssaugb l sc*mÍtrlsnghniui ncránaez{scicet
oltunk t73g EFt érttkben, v*lamlnt t*nfoly*mhcr glrt*t*i saolg{ltfiást rrc {ln} lgénybe. EE n klvÜl á

ul,'k ssgslyee'ésérs, iutalm ás*ra'7ss tFt-ot k{}It ttllnk.

3. K zhaszn tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

rd,ésr eti .sg*ltsktatÉsért KsgalapíBrán31

1.2 Székhely

lrányítÓszám' EEEE TelepÜlés: Somogyzsitfa

KozterÜlet neve: Ady E. . Kozteruilet jellege: mnHázszám: l& l Lépcs ház:

1.3 Beiegyz határo zat szárna: EIal' Ets . m, n9Fil[6l,En
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 Szervezet ad száma:

Wr[olsl,,m
1 ll8 ll7 ll6 ll5 ll6 ll3 ll2 -E-EE

1.6 Képvisel neve: Káplár János

3.]. Kozhaszn tevékenység megnevezése: oktatás' nevelés, k lesztés
3.2 Kozhaszn tevékenységhez kapcsol dÓ kozfeladat, jogszabályhely:

3.3

3,4
3.5

K zhaszn tevékenység célcsoportja: Sz csénypusztai Szakmunkáskéoz lskola di
Kozhas znÚ tevékenységb l részesÜl k létszáma:
Kozhaszn tevékenység f bb eredményei:

z oktd -nelrcl munlrát scgíts táryyi *sak z ket
lttalfui szolg*l'atfut rrgilíílnk igánybe, ennek kslEég*it Al*pítu*nyunk fádactc.

Kiti'h Verzi :2.52,0 NyomtaWány verzi :1.6 Nyomtatva: 2013.05,28 L9',2&U



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közháóznúságí melléklete I lx_r+z

Szervezet neve:

4,L Felhasznált Vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Pénzeszkiiz 1 759 tárgyi eszktiz vásárlás
4.2 Felhasznált Vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Pénzeszk z 763 tanul k segélyezése, iutalmazása

4,3 Felhasznált Vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Pénzeszk z 2 613 oktatás' jutalomk nyvek vásárlása
Kiizhaszn tevékenvséq érdekében
Íelhasznált Vagyon ki m tatása( sszesen) s 135

Ktizhaszn tevékenvséq érdekében
Íelhasznált vaqvon kim tatása
(mindtisszese t 5 135

5. cél szerinti iutattások kimutatása

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

6. Vezet tisztségvisel knek ny itott juttatás

5.L cél szerinti juttatás megnevezése Elz év Tárgyév

Segély, sztiindíi' jutalom 573 763
5,2 cél szerinti juttatás megnevezése E|z év Tárgy év

5.3 cél szerinti jutattás megnevezése Elz év Tárgy év

cél szerinti juttatások kimutatása
( sszesen) 573 763

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mind ssze6en) 573 763

6.1 Tisztség El z év (1) TárgyéV (2)

6.2 Tisztség El z év (1) Tárgy év (2)

A. Vezet tisztségvisel knek ny jtott
juttatás tlsszeÉen:

Erdészeti Szakoktatásért K zalapÍtv

Kiti'lt verzi :2.52.0 NyomtaNány verzi :1.6 Nyomtatva: 2013.05.28 t9,26.M



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I vx-t+z

Szervezet neve:

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

Alapadatok El z év (L) TárgyéV (2)

B. Éves Öisszes bevétel 9 085 3 767
ebb l:

c. A szeméIvi itivedelemad meohatározott részének az
ad z rendélkbzése szerinti felhásználásár l sz l
1996. évi CXXV!. t rvény alapián átutalt sszeg 359 24

D. K zszolgáltatási bevéte!

E. Normatív támogatás

F. Az Eur pai Uni strukturális alapiaib !. illetve
a Kohézi é Alapb l ny jtott támogatás

G' Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 8 726 3 743

H. Összes ráfordítás (kiadás) 6 7LT 5 024
!. Ebb l személyi jellegÍi ráÍordítás

J. K zhaszn tevékenység ráÍordításai 6 7LL 4 7LL
K. Ad zott eredmény 2 374 -L 2.57

L. A szervezet munkáiában kÖzremÍik d k zérdek tinkéntes
tevékenvséqet véqz 'személvek száma
(a ktizé r-tl e kÚ n k ntes tevé ké nvséo r l sz !

2005. évi LXxxvlll. t rvénynek íreg-felel en)

Er forrás ellátofÍság mutatli Mutat teljesítése

lgen Nem
Ectv. 32. 5 (4) a) KBl+82)/2 > 7,000.000, - Ftl B n
Ectv.32. S (4) b) [K1+K2>=0] B n
EcW, 32. S (4) c) [(11+12-A7-A2)/(H7+H2)>=0,25] n B

Társad al mi támogaÍoÍÍs ág m utatii Mutat teljesítése

Ectv. 32. S (5) a) KCL+C2)/(G7+G2) >=0,02J B n
Ecw. 32. S (s) b) KJL+J2)/(H1+H2)>=0,51 B u
Ectv, 32. S (5) c) KLL+L2)/2>= 70 f l n B

Erdészeti Szakoktatásért K zalapÍtvány

Kit lt verzi :2,52,0 Nyomtatvány verzi :1.6 Nyomtatva: 2013.05.28 L9,26,M



Erdé s zeti S zako ktatás ért K za|apítvány
8734 Somogyzsitfa, Ady E. u. 8.

KIEGÉszÍrÓ MELLÉKLET
2012. december 31.

Somogyzsitfa,201 3. május 28'

o,A k zzétett adatok k nywizsgálattal nincsenek alátámaszfra."



I.
Áttatános rész

1. Az egyesíilet bemutatása

A cég neve: Erdészeti Szakoktatásért K zalapítvany

Székhelye: 8734 Somogyzsitfa, Ady E. u. 8.

Az alapitás id pontja: 1997.0I.22

A be számol tissze állítátsáért felel s személy :
Laki Annam ária, regi s ztráIt mérlegképes konyvel
8700 Marcali, Noszlopy u. 36.
Regisztráci s szám : 186282

2. AszámvitelÍ politika rtivid ismertetése

a,) Az éves beszámol iisszeállításánál alkalmazott értékelési 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
befektetett eszk z ket, valamint a forg eszk z ket a t rvény szerinti
bekertilési (beszerzési, el állítási) értéken értékelttik. Cs kkentetttik
azokat a Szt.-ben r gziteit, továbbá az alapítvány Számviteli
politikájában meghatarozott értékcstikkenéso illetve értékvesztés
sszegével, n veltiik azt a Sá., valamint alapítvanyunk Számviteli

politikája szerinti visszaírás sszegével.

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

- az alapínány készletekkel nem rendelkezik,

* az alapínány kiifuldi pénzértéIcre sz l eszkÓzÓkkel és
kotelezetts égekkel nem rendelkezik,

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



b.) Az értékcsökkenés elszámolásának módszere l lZ elszámolás
gyakorÍsága

Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása

Az értékcsökkenés elszámolása a számviteli politika alapjrín, a várhatő
haszná|ati 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 hasznáIatba vételkor egy összegben
számoljuk el értékcsökkenési leírásként

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Az alapínóny nem szómolt el tervenfelüli értékcsökkenést.

c.) Alapítás, átszervezés költsógeinek elszámolása

Nem merültfel az üzleti évben alapítási, átszervezési költség.

d.) Céltartalék képzés

Az alapínány nem képzett céltartalékot.

Alapítványunk 2 0 I 2 -b en nem v é gzett vál lalkozás i tevékenys éget.



II.

A mérleghe z és eredménykimutatáshoz

kapcsol d kiegészítések

l'. Mérleghez kapcsol d kiegé szítések

I.I. A szdmviteli tiirvényben r gzí'tett kiitelez el ír sok
_ ctz adatok az el z évivel osszehasonlíthat k,

_ a mérleg eg/es tételeinek átrendezésére nem kerijlt 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 alapítvány,

- nincs hossz{t lejárat kotelezettsége az alapín nynak,
_ tárgli eszkozok brutt értékét, halmozott értékcsokkenését kt;lan

m e ll éklet t ar t almazz a,

_ a veszélyes hulladékok, kornyezetre káros anyagok nincsenek az
al apín ny tul aj donáb an.

7.2, A szdmviteli t rvényben nem szab lyozott tételek
_ érték nélkiil nyilv ntartott vagtontárglaink nincsenek,
_ árfolyam változások nem hatottak az alapínány eszkozeire,

forrásaira,

- immobil készletekkel nem rendelkeziink,
_ az alapínány koveteléseinek értéke 400 eFt, mely a Vad szati

Szakoktatás ér t Kozalapín ánynak adott kolc s nb l áll.
_ az aktív id beli elhatárolások értéke: 24 eFt, mely internetes hirdetés

kovetkez évi értéke.



2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

2.L A Szt.-ben rögzí'tett kiitelező előírúsok

- az adatok az előző évivel összehasonlíthatók,

- az eredménykimutatás készítésénél nem tértünk át az eg,lik eljárásról
(vóltozatról) a másilcra,

_ ctz eredménykimutatás eg/es tételeit nem vontuk össze,
_ a rendkívüli bevételeket, rendkívüli ráfordításokat nem számoltunk el

tárgl évben,

' a kapott támogatások összegei azalábbiak szerint oszlanak meg:

Megnevezés Osszeg
(eFt)

Kozponti koltségvetési támogatás (szia ]%) 241

Lakossági támogat s I 462

Mr/H támogatás 20s 9

Összesen 3 762

- kutatás és a kísérletifejlesztés koltségei nem voltak t rgt évben,

2.2. A sz mviteli t rvényben nem szab lyozott tételek
_ rendkíviili bevételek és ráfordítások nem voltak tárgl évben,

3. Tájékoztat rész

3.I. A Szt.-ben riigzített kijtelez el írdsok
* Szt.-ben el írtakon t lmen en nincs sziilcség további informáci k

megadására, mivel a sz mviteli alapelvek érvényesítése elegend a
megbízhat és val s osszképnek a mérlegben, az

' eredménykimutatásban tortén bemutatásához,

- nincsenek a Szt. el írásait l val olyan kivételes eltérések, amelyek az
eszkozolre, forrásolcra, pénziigi helyzetre és eredményre gtakorolt
hatása a val s osszképhez sz kséges,

- az iizleti év mérlegfordul napját nem v ltoztattuk ftleg,
_ mérlegen kíviili egéb tételek nincsenek,
_ lekataft furtalék nem szerepel a mérlegben



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

Kie g észít melléklet kim uta tá s a i n a k j egy zéke

I/a.sz. kimutat s
Tárgyi eszkiiztik állományváltozása

a) Brutt érték változása

Megnevezés Kimutatás száma

Targyi eszkoz k állomanyváltozásával kapcsolatos adatok

- Brutt érték változása

- Énékc sokkené s v á|tozása

- Targyévi értékcsokkenési leírás

- Értékhelyesbítés

Lla. sz. kimutatás

llb. sz. kimutatás

llc. sz. kimutatás

Ild. sz. kimutatás

P énze szkozok al akulása 2. sz. kimutatás

Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés Nyit Niivekedés Cstikkenés Atsorolás Zár

Ingatlanok és a kapcs.
vagyoni értékti iogok
Mtiszaki berendezéseko
gépek, iártttivek
Egyéb berend.,
felszerel., jármtivek 3 890 t7 59 5649

Tenyészá1latok
Beruhénások



Megnevezés NvÍt Ntivekedés Cstikkenés Átsorolás Zár
Ingatlanok és a kapcs.
vagyoni értéktí iogok
Mtiszaki berendezéseko
gépek, iármrivek
Egyéb berend.o
felszerel., jármtivek 2477 888 336s

Tenyészállatok
Beruhénások

b) E rtékcstikkenés válto zása

c) Tárgyévi értékcsiikkenés leírás

d) Ertékhelyesbítés

I/b.sz. kimutat s

Adatok ezer Ft-ban

I/c.sz. kimutat s

Adatok ezer Ft-ban

I/d,sz, kimutat s

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés TervszerintÍ leírás Tetven Összesen
Lineáris Degresszív Teljesítm.

arányos
feltili leír.

Ingatlanok és a kapcs.
vagyoni értékii iogok
Mtiszaki
berendezés k, gépek,
jármtivek

Egyéb berend.,
felszef., jármtivek 888 888

Tenyészál1atok

Beruhazások

Megnevezés Nvit Niivekedés Csiikkenés Zár
Ingatlanok és a kapcsol d
vagyoni értékií iogok
Mtíszaki berendezések,
gépek, jármtivek

Egyéb berendezésok,
fel szerelések, i ármiivek



P énzeszktizii k a la kulása
2.s2. kimutat s

Adatok Ft-ban
Nvit Bevételek Kíadások Zár t

Pénzt r 8852s 92345
Bank 191933t 363s73
Szj a IaÁ 24117 4

Támogatás magánszemélyt l r462200
MvH támogatások 2058950
Banki kamat 47 58

Adott ktilcsiin 400000
Eszktizbeszerzések I7 58950

Kiizhaszn tevékenység kiadásai 161 3210
Alap' de nem ktizhasznri tevékenysée kiadásai 446530
MíÍk dési kÍadások 336830
osztiindíj, segély' jutalom 7 63s00

Osszesen 20078s6 3767082 s319020 455918


