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1. SzÁMVITELI BEszÁMoLÓ

A szervezet 2011. évben gazdálkodásár l a számviteli torvénynek és a kapcsol d el írásoknak megfelelve
Kozhasznri alapítványok, kcizhasznri k zalapítványok kozhasznri egyszer sített éves beszámol ját átlította ssae. A
mérleg f sszege 541 eFt, a saját t ke 541 eFt. A részletes kimutatást jelentéstink 1' sz. mellék]ete tartatmazzir.

2. KÖLTsÉGVETÉst rÁuocerÁs FELHASzNÁLÁsA

Tárgyévben a szervezet 14 eFt állami támogatást kapott. Az el z évhez képest novekedett ez az osszeg, aminek
oka, hogy a magánszemélyek tobb személyijovedelemad I%-ot ajánlottak fel'

3. VAGYoN FELHAszNÁLÁssAL KAPcsoLATos KlM UTATÁS

El z évhez képest a szervezet vagyona 4 e Ft-tal n tt' A vagyon felhasználását részleteiben jelentéstink 3. sz'
melléklete mutatja be.

4. cÉL szERlNTl JUTTATÁSoK KIMUTATÁSA

Szervezetijnk nem ny jtott. 4' sz. melléklet tartalmazza a részletezést.

5. KÖzPoNTl KÖLTsÉGVETÉst szEnw L, ELKÜLoNhrrr Áu-nvl PÉNzALAPTÓL, HELYI oruronvÁruYzATTÓL,
TELEPÜLÉsl oruronvÁruYZAToK rÁnsu sÁrÓl És tvttlloezEK sZERVEITŐt KAPo'lT TÁMoGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben ktiztisségtink trsszesen 14 eFt támogatást kapott kijlonboz címen. Ez 4 eFt-tal tobb mint az el z évben.
A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz' melléklet tartalmazza.

6. A K zHAszNÚ sze Rvrzer VEZETŐ TlszTsÉGVlsELŐlNEK NYÚJToTT JUTTATÁSoK ÉRtÉrE, lLLETVE osszrcE

A szervezet személyi jelleg ráfordítása 0 eFt volt. A vezet tisztségvisel k részére nem tortént kifizetés.
Megállapíthat , hogy a szervezetnél indokolatlan kifizetés nem tortént. (6. sz. melléklet )

? ' A KÖzHAszNÚ rnvÉrrruysÉGRŐt szÓLl RÖVID TARTALMI BEszÁMoLo

Alapítványunk céljai kozcitt szerepel a Marcali Fiird és Szabadid kozpont m kodtetéséhez val folyamatos
hozzájárulás. 2011-ben ténylegesen nem m kodtitt az alapítvány. Bevételei k zott banki kamat és személyi
jovedelem ad I%o felajánlás szerepel. Koltségeit a banki kciltségek teszik ki.

Kelt: Marca|i,20L2. május 3L.

'N{arcali Ftlrdoén K zalaplrváÍly

}*{a.rcali, R.ák czi u- l l '
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Mérleg

adatok E

Ft- ba n

Sor-
szám

A tétel megnevezése Elz év

-a 

,, ,,

E lozo
év(ek}

helyesbí-
tései

Tárgyév

a b c d e

L A. Befektetett eszkiiz k 0 0 0

2 I IMMATERIALIS JAVAK

3 ll. TÁRGY| EsZKozÖK

4 III. BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK

5 B. Forg eszk ziik 537 0 54L

6 KÉSZLETEK

7 tl. KÖVETELÉSEK

9 lll. ÉnrÉKPAPínor
10 IV. PÉNzEszKÖZÖK 537 541

LL C. Aktív id beli elhatárolások

L2 EsZKÖzÖr osszEsEN 537 0 541

13 D. Saját t ke 537 0 541

I4 lNDULÓ TŐKE 100 100

r5 ll. TŐKEvÁtrozÁs 435 437

16 Il!. LEKoTÖrr TARTALÉK

L7 lV. ÉnrÉKELÉsl TARTALÉK
18 V. rÁneyÉvt rREDMÉNY ALAPTEVÉKENYsÉcgŐL, KÖZHAsZNÚ

TEVÉ KENYsÉe gŐt 2 4

L9 Vl. TÁRGYÉvt rREDMÉNY VÁLLALKoZÁSl TEVÉKENYsÉe gŐt

20 E. Céltartalékok

2L F. Ktitelezettségek 0 0 0

22 I HÁrnes oRoLT KÖ TELEZETT SÉGEK
23 !l HosszÚ tnÁRATÚ KoTELEZETTSÉGEK

24 tlt. nÖvtD LEJÁRATÚ KoTELEzETTsÉGEK

25 G. Passzív id beli elhatárolások
26 roRRÁSoK ÖsszEsEN 537 0 541



Eredmény kimutatás

adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése
Elz

év

Elz év
helyesbí-

tései
Tárgyév

a b c d e

I A. ÖsszEs KÖZHASZNÚ TEVÉKENYsÉc BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.) 18 0 21

2 I Kozhaszn célri mtikcidésre kapott támogatás 10 0 :1,4

3 a) alapít t l
4 b) kozponti koltsésvetést l 10 T4

5 c) helvi nkormányzatt l
6 d) társadalombiztosításr
7 e) továbbutalási céllal kapott

8 fl egyéb támogatás
9 2. Pá|yázati riton elnyert támogatás

t0 3. Kozhaszn tevékenységb l származ bevétel
1l 4. Egvéb bevétel 8 7

I2 B. vÁrrALKozxslTEVÉKENYsÉc BEVÉTELE
l3 C. ÖsszEs BEvÉrr,L (A.+B.) 18 0 21

T4 D' rÖzHeszLÚ rBvÉxmwsÉc nÁr'onoÍrÁsx 0.+2.+3.+4.+5.+6.) t6 0 t7
r5 I Anyagi e ueetÍ ráfordítások T6 17

t6 2. Személvi ielleeti ráfordítások
I7 3 ' Értékcsokkenési leírás

l8 4. Egyéb ráfordítások
19 ebb l: továbbutalt támogatás

20 5. Pénz gYi mriveletek ráfordításai
2T 6. Rendkív li ráfordítások

22 E. vÁt ln LK}Z^SI TEVÉnnNysÉc nÁronnÍrÁsnl 0 .+2.+3 .+4.+5.+6.) 0 0 0
23 I Anyagi ellegti ráfordítások

24 2. Személvi iellegri ráfordítások
25 3 ' Értékcs kkenési leírás

26 4. Egyéb ráfordítások
27 5. Pénz gyi muveletek ráfordításai

28 6' Rendkív li ráfordítások

29 F. Összps nÁroRDÍrÁs (D.+E.) T6 0 L7

30 G. ADoZÁs ELoTTI VÁLLALKIZ^SI EREDMÉNY G.-E.) 0 0 0

3l H' Ad fizetési kotelezettség

32 I TÁRGyÉvl VÁLLALKo znslEREDnnÉxy (G.-H.) 0 0 0

33 J. rÁncyÉvt KÖZHASZNÚ nnpDMÉNY (A._D.) 2 0 4

rÁlÉroZTATÓ ADAToK
34 A. Személyi jelleg í ráfordítások 0

35 I Bérkoltség

36 ebb l: megbízási díjak

37 tiszte Ietd rja k

38 2. Személyi jelleg egyéb kifizetések

39 3. Bérjárulékok

40 B. A szervezet által ny jtott támogatások

4T C. Tárgyévben az APEH által kiutalt L% osszege ;t T4



2. s7. melléklet

3. sz. melléklet

4. sz. rnelléklet

KlMUTATÁS
a koltségvetési támogatás felhasználásár l

2oL1. év

KlMUTATÁS
a Vagyon felhasználásár l

20L1. év

KlMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokr I

2oL1. év

Támogatásny jt
neve

Támogatás
Felhasználás
cisszege(Ftl

Átvitel
cisszege

(Ft)

Elszámolás
határidejeid pontja

sszege
(Ft)

elz,.
evr

tárgy
aaevl

Szja L% 2007 év 2008 6.382 L.9 1"5 0 4.467 2009. L0.31

Szja I% 2008 év 2009 17.500 5.250 0 L2.250 201.0. L0.3L
Szja L% 2009 év 2010 9.988 2.996 0 6.992 20L1.10.31

Szja Lo/o 2010 év 20TL 13.720 0 4.116 9.604 20LzL0.31

Megnevezés Nyit Bevétel Kiadás 7ár
Pénztá r 0 0

Bank L27L43 131385

Lekotott betét 410000 410000
Szja I% L3720
Banki kamat 7622
Banki kÖltség 17100

Osszesen 537 143 2L342 r7100 54138s

Juttatás megnevezése
Juttatás cisszege (eFt) E!térés
e!z év tárgy év eFt

Kozhaszn tevékenység keretében
ny jtott

PénzbeIi juttatások

Természetbe n i j uttatások
Esyéb juttatások

osszrsEN
Esyéb célszerinti, de nem kozhasznu
tevékenység keretében ny rjtott

Pénzbeli juttatások

Természetben i j uttatások
Egyéb juttatások

osszrsEN
MINDOSSZESEN 0 0 0



t/
V

5. sz. mel!éklet

6. sz. melléklet

KIMUTATAS
a kapott támogatásokr l

2oI1. év

KlMUTATÁS
a Vezet tisztségvisel knek ny jtott juttatásokr l

2011. év

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

Kozponti koltségvetési szervt l 10 I4 +4

Szja L% 10 L4 +4

ElkÜlonített állami
pénzaIap

Helyi onkormányzat és szervei 0 0 0

F városi Önkormányzat
Telepulési
Önkormányzat

Esyéb juttatások 0 0 0
Magánszemélyekt l

_ Esyéni vállalkoz kt l

Gazdasági tá rsaságokt l

Kozhaszn szervezett l

Egyéb
osszrsEN 10 L4 +4

Juttatás megnevezése
Juttatás cisszege (eFt} Eltérés

elz év tárgy év eFt
Cél szerinti pénzbeli
kifizetések

természetbe n i

juttatások

értékpapír
juttatások

Tiszteletdljak, megbízási
díjak
Ko ltségté rítése k

Adott kolcsonok osszege
Egyéb juttatások

osszrsEN 0 0 0
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I.
Áttatános rész

I. Az egyesiilet bemutatása

A cég neve: Marcali F rd ért KÓzalapítvány

Székhelye: 8700 Marcali, Rák czi u. 11.

Az alapitás id pontja: 1998.1 l.1 1

A beszámol iisszeállításáért felel s személy:
Humpok J zsef, bejegyzett kcinywizsgál
8700 Marcali, D zsa Gy. u. 54.
Tagsági szám;006362

2. A számviteli politika riivÍd ismertetése

a.) Lz éves beszámol iisszeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

A számvitelr l sz l 2001. évi LXXIV. t rvénnyel m dosított 2000. évi
C. ttirvényben (tov bbiakban: Szt.) foglalt el írásoknak megfelel en a
befektetett eszk zciket, valamint a forg eszk ztiket a tcirvény szerinti
beker lési (beszerzési, el állítási) értéken énékelt k. Csokkentett k
azokat a Szt.-ben rogzitett, továbbá az alapítvany Számviteli
politikájában meghatározoff énékcsokkenés, illetve értékvesztés
tisszegével, novelt k azt a Szt., valamint alapítványunk Számviteli
politikája szerinti visszaírás sszegével.

- az alapínány nem élt az immateri lis javak, tárg1li eszk zcjk,

tulajdoni részesedést jelent befektetések értékhelyesbítésének
lehet ségével,

_ az alapínány készletekkel nem rendelkezik,

_ az alapínány kijlÍ ldi pénzértékre sz l eszk z kkel és
ktj t el ez et t s é gekkel n em r ende l kezik,

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



b.) Az értékcsökkenés elszámolásának módszere l LZ elszámolás
gyakorisága

TervszerintÍ értékcsökkenés elszámolása

Az értékcsökkenés elszámolása a számviteli politika alapján, a várható
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 értékiÍ) tárgyi
eszközök beszerezési átái a hasznáIatba vételkor egy összegben
számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

Terven felülÍ értékcsökkenés elszámolása

Az alapínány nem számolt el tervenfelüli értékcsökkenést.

c.) Alapítás, átszervezés költségeínek elszámolása

Nem meriilt fel az üzleti évben alapítósi, dtszervezési költség.

d.) Céltartalék képzés

Az alapínány nem képzett céltartalékot.

Alapítványunk 2 0 1 l _ben nem végzett vállalk ozátsi tevékenysé get.



3. A vagyoní helyzet alakulása

Megnevezés El z(i év

eFt

Tárgyév

eFt

A. Befektetett eszkiiz k 0 0

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszkozok

IIII. Befektetett pénz gyi eszkozok

B. Forg eszktiziik 537 541
I. Készletek

II. K vetelések

III. Ertékpapírok

IV. Pénzeszkozok 337 541
C. Aktív id beli elhatárolások 0 0

ESZK OZOK OSSZBSEI\ (A+B+C) 537 541
D. Sajárt t ke 537 541

I. Indul t ke 100 100

n. T keváItozás 435 437

III. Lekotott tartalék

IV. Értetelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységb l 2 4

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

F. K telezettségek 0 0

I. Hátrasorolt kotelezettségek

II. Hossz r lejáratrl kotelezettségek

III. Rovid lei áratu k t elezettségek
G. Passzív id belí elhatárolások 0 0

roRRÁsoK ÖsszEsEN O+E+F+G) 537 541



II.

A mérleghez és eredmény-kÍmutatáshoz

kapcsolódó kiegészítések

1. Mérleghez kapcsolódó kÍegészítések

1.1. A szdmviteli törvényben rögzített kötelező előírdsok
_ az adatok az előző évivel összehasonlíthatók,
_ a mérleg eg/es tételeinek ótrendezésére nem került sor,
_ a mérlegformátumot nem változtattuk,
_ előző évtől eltérő értékelést nem alkalmaztunk,

- értékvesztést nem szómoltunk el,

_ értékhelyesbítés a mérlegben nem szerepel
_ devizós tételekkel nem rendelkezik az alapíwóny,
_ nincs hosszú lejáratú kötelezettsége az alapítványnak,
_ tórgli eszközök, immateriális javak bruttó értékét, halmozott

értékcsökkenés ét külön melléklet tartalmazza,
_ a veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok nincsenek az

al ap ín ány tul aj dondb an.

1.2. A szdmviteli törvényben nem szabdlyozott tételek

- ért ék n é l kü I ny i lv án t ar t o t t v a gl o nt ár gyt a ink nin c s en ek,

_ árfolyam változások nem hatottak az alapítvóny eszközeire,

forrásaira,
_ immobil készletekkel nem rendelkeziink,
_ az alapínány követeléseinek értéke 0 eFt.



2. Eredmény_kÍmutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

2.1, A Szt.-ben rögzített kötelező előírósok

- az adatok az előző évivel összehasonlíthatók,

- az eredmény-kimutatás készítésénéI nem tértünk át az egik eljárásról
(változatról) a mósikra,

_ az eredmény-kimutatás eg/es tételeit nem vontuk össze,
_ a rendkíviili bevételeket, rendkívüli ráfordításokat nem számoltunk el

tárgl évben,
_ a kapott támogatások összegei az alábbiak szerint oszlanak meg:

Megnevezés Osszeg
(eFt)

Kcizponti kcjltsépetési támogatás (szia 1%) I4
Összesen I4

- kutatás és a kísérletifejlesztés k ltségei nem voltak tárgl évben,

2,2. A sz mviteli t rvényben nem szabdlyozott tételek
_ rendkív li bevételek és r fordít sok nem voltak tárgtl évben,

3. Tájékoztat rész

3,7, A Szt"-ben riigzített k telez el írások

- Szt.-ben el írtakon tulmen en nincs sz lrség tov bbi informáci k
megad sára, mivel a számviteli alapelvek érvényesítése elegend a
megbízhat és val s sszképnek a mérlegben, oZ eredmény-
kimutatás ban t rtén bemutatás ához,

_ nincsenek a Szt. el írdsait l val olyan kivételes eltérések, amelyek az
eszkcjzdlcre, forr solcra, pénz gyi helyzetre és eredményre glakorolt
hatása a val s sszképhez sziikséges,

_ az zleti év mérlegfordul napját nem változtattuk meg,

_ mérlegen kív li egléb tételek nincsenek,
_ lek t tt tartalék nem szerepel a mérlegben



Kie g észít melléklet kÍmutatá s ain a k jegy zéke

Megnevezés Kimutatás száma

Imm ateri á1 i s j avak ál l om ányv áltozáséw aI kap c s o lato s adatok

_ Brutt érték változása

- Halm ozott értékcsokkenés v áItozása

- Tárgyévi értékcsokkenési leírás

- Értenretyesbítés

Ila. sz' kimutatás

Ih. sz. kimutatás

tlc. sz. kimutatás

Ild. sz. kimutatás

T árgyi e szkoz ok áll om ányv áltozás áx aI kapc so lato s adatok

- Brutt érték változása

- Értekcsokkenés v áLtozása

- Tárgyévi értékcsokkenési leírás

- Értékhelyesbítés

2la. sz. kimutatás

Llb. sz. kimutatás

Zlc. sz. kimutatás

zld. sz. kimutatás

P énzeszkozok alakulása 3. sz. kimutatás



\

I

7/a.sa kimutatds
Immateriális j avak állo mán yv á|tozása

a) Brutt érték változása
Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés l{yit Niivekedés Csiikkenés
,
Atsorolás Zár l

Vagyoni értékti iogok
Üzleti vagy cégérték
Szellemi termékek
Kísérl. fei l. aktiv á|t értéke

Alap. -átszerv. akt. értéke

b) Halmozott értékcstikkenés válto zása
I/b,su. kimutatds

Adatok ezer Ft-ban

c) Tárgyévi értékcstikkenési leírás
I/c.sí. kimutat s

Adatok ezer Ft-ban

d) Értékhelyesbítés
I/d.sí. kímutatds

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés Nyit Niivekedés Csiikkenés Atsorolás Zár l

Vagyoni értékii iogok
Üzleti vagy cégérték
Szellemi termékek
Kísérl. fei 1. aktiv éilt értéke

Alap .-átszerv. akt. értéke

Megnevezés
Tervszerinti leírás Terven

feliili leír.

Osszesen

Lineáris Degresszív
Teljesítm.
aránvos

Vagyoni értékií iogok
Üzleti vagy céeérték
Szellemi termékek
Kísérl. foj 1. aktiv á|t értéke

Alapít .-éfiszerv. akt. értéke

Megnevezés Nyit Niivekedés Cstikkenés Zár t

Vugyoni értékti iogok
Szellemi termékek



TárgyÍ eszközök áIlományváltozása

a) Bruttó érték vá'Jrtozása

2/a,sz. kimutatás

2/b.sr. kimutatás

Adatok ezer Ft-ban

2/c,sz, kimutatds

Ádatok ezer Ft-ban

b) Ertékcstikkenés válto zása

c) Tárgyévi értékcsiikkenés leírás

Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés Nyit Niivekedés Csiikkenés Atsorolás Zár

Ingatlanok és a kapcs.
v&Fryoni értékií iogok
Miiszaki berendezések,
eépek, iármiívek
Egyéb berend.,
felszerel., iármtÍvek
Tenyészá1latok

Beruházások

Megnevezés Nvít Niivekedés Csiikkenés
,
Atsorolás Zár t

Ingatlanok és a kapcs.
vagyoni értékií iogok
Miiszaki berendezések,
gépek, iármiivek
Eryéb berend.,
felszerel. , iérmtÍvek
Tenyészéilratok

Beruházások

Megnevezés Tervszerinti leírás Terven Összesen

LineárÍs Degresszív Teljesítm.
arányos

feliili leír.

Ingatlanok és a kapcs.
vagyoni értékiÍ jogok

Miiszaki
berendezések, gépek,
jármtivek

Egyéb berend.,
felszeÍ., .iármrívek
Tenyészállatok
Beruházások



\q

d) Értékhelyesbítés

P énzeszkiizii k alakulá s a

2/d,,sz. kimutatds

Adatok ezer Ft-ban

3.s2. kimutat s

Adatok Ft-ban

Megnevezés Nvit Ntivekedés Cstikkenés Zár
tngatlanok és a kapcsol d
vagyoni énékii iogok
Miísz aki b ere ndezés ek,
gépek, jármtivek

Egyéb berendezések,
felszerelések, j ármtÍvek

Megnevezés Nyit Bevétel Kiadás Zár t

Pétlr,tár 0 0

Bank r27 r43 13 13 85

Lekotott betét 4 1 0000 4 1 0000
Szi a IoÁ r3720
Banki kamat 7 622

Barrki koltség 17100

Összesen s37 143 2L342 17100 541385


