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L.szÁMVFELlBEsáMoLÓ \

A szervezet 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve
Közhasznú alapÍtványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját állította össze. A mérleg főösszege 495 eFt, a

saját tőke 495 eFt. A részletes kimutatást jelentésünk 1. sz. melléklete tartalmazza.

2. rölrsÉcvErÉst rÁuocATÁs FELHAszNÁúsA

Tárgyévben a szervezet 61 eFt állami támogatást kapott. Az előző évhez képest csökkent ez az összeg, aminek oka,

hogy a magánszemélyek kevesebb 1 %-ot ajánlottak fel személyijovedelemadójukból.

3. VAGYoNFELHASZNÁLÁSSAL KAPcsoLATos KIMUTATÁS

Előző évhez képest a szervezet Vagyona 222 eFt-tal növekedett. A szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott

évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását

részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

4. cÉL szERlNTl JUTTATÁSoK K|MUTATÁSA

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

5. KozPoNTl KöLTsÉGVETÉsl szERWóL, sxÜt-ÖNÍTETT ÁLLRlvtt PÉNZALAPTÓ|-, nelvt öruronuÁruYzATTÓL
TELEPÜLÉsl ÖnronmÁnYzAToK rÁnsuúsÁrÓl És vttt'toEzEK SZERVErŐL KAPoTT TÁMoGATÁs tuÉnrÉre

Tárgyévben közösségünk összesen 261 eFt támogatást kapott különböző címen. Ez 191 eFt-tal több mint az előző

évben. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. A KöZHAsZNÚ szrRvezrT VEzETŐ TlszTsÉGVsELólNEK NYÚJToTT JUTTATÁsox ÉntÉrr, lLLETVE összecE

A szervezet személyi jellegű ráfordítása 0 eFt volt. A vezető tisztségviselők részére nem történt kifizetés.

Megállapítható, hogy a szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt. A kifizetések részletezését a 5. sz. melléklet

tartalmazza.

7. A KÖzHAszNÚ revÉreruvsÉonŐl szlll RöVID TARTALMl BEszÁMoLÓ

Közalapítványunk célja a Marcali városban és Somogyzsitfán a középfokú oktatási intézményekben tanuló és a
nevesezz helységekben érettségizett és egyetemen Vagy főiskolán tanulmányokat folytató, nehéz anyagi helyzetben

lévő jeles illetve jó tanulmányi eredményt elérő diákok támogatása. Ennek keretében a meghirdetett pályázatunkon

ered ményesen szereplő diákoknak ösztöndíjat folyósítottu n k.

A közhasznúsági jelentést a kuratórium 2012. május 7. napi ülésén a közhasznú egyszerűsített éves beszámolóval

együtt egyhangú lag elfogadta.
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KozhasznrÍ alapítványok k zhaszn k zalapítványok kozhasznrj egyszer sített éves beszámol ja

Tartalma:
Mérleg

Eredmény kimutatás



Mérleg

adatok E

Ft-ba n

Sor-
szám

A tétel megnevezése EIz év

Elz
év(ek)

helyesbí_
tései

Tárgyév

a b c d e

1 A. Befektetett eszkriz k 0 0 0

2 I lMMATERlÁLIs JAVAK

3 ll. TÁRGY| EszKÖzÖr

4 lll. BEFEKTETETT pÉtvzÜGYl EszKÖZoK

5 B. Forg eszkciz k 273 0 494

6 KÉsZLETEK

7 ll. KoVETELÉsEK

9 lll. ÉnrÉKPAPÍnor

t0 lV. PÉNZEszKÖzoK 273 494
LT C. Aktív id beli elhatárolások 0 1

L2 ESZKOZOK OSSZESEN 273 0 495

13 D. Saját t ke 273 0 495

L4 lNDULÓ rŐrr 140 140

15 ll. TŐKEvÁtrozÁs 198 133

16 ltl. LEKoTon TARTAIÉr

L7 lV. ÉnrÉKELÉsl TARTALÉK
18 V. TÁRGYÉvt EREDMÉruy ALAPTEVÉKENYsÉogŐL, KÖZHAsZNÚ

TEVÉKENYsÉcgŐt -65 222

19 V!. TÁRGYÉvt EREDMÉruy vÁtnLKozÁsl TEVÉrrNYsÉcgŐt
20 E. Céltartalékok

2L F. Kcitelezettségek 0 0 0

22 I HÁrnn S oRoLT KÖTE LEZETT SÉGEK
23 ll. HosszÚ taÁRATÚ KoTELEzETTsÉcrr

24 lll. nÖvtD LEJÁRATÚ rorrLEZETTsÉcrr

25 G. Passzív id beli elhatárolások
26 FORRASOK OSSZESEN 273 0 495



Eredmény kimutatás adatok E Ft-ban

Ssz A tétel megnevezése

b

Elz
év

Elz
év(ek)

helyesbí-
tései

Tárgyé
v

a c d e
I A'ÖssznsrÖ4Has

72 0 264
2 I Kozhasznri cél miík désre &rpott támogatás 70 0 "2613 a) alapítotol

4 b) kozponti koltségvetést l 70 61
5

6 d) társadalombiztosítás i

e) továbbutalási céllal kapott7

8 0 egyéb támogatás

Pályázati irton elnyert támogatás2.
200

9

10 3. Kozhaszn tevékenységb l s?ármaz bevétel
4. Egyéb bevétel1t

2 3
t2 vÁrrarrozÁs

ÖSszE,s nEvÉrpt (R.+g.)

B.

C.13
72 0 264

t4 o. rÖznesavÚrBvÉ t37 0 42
l5 l .. Anyagiellegií ráfordítások

?. Személyi.iellegii ráfordítások
3' Értékcsokkenési leírás

4. Egyéb ráfoldítások

ebb 1: továbbutalt támogatás

{. Pénziigyi mtiveletek ráfordításai
6' Rendkívtili ráfordításokE. vÁrlerrozÁst rpvÉrEwysÉc nÁr'onoÍrÁset 

-1' Anyagiellegti ráfordítások

?. Személyi.iellegti rífordítások
3' Értékcsokkenési leírás

4. Fgyéb ráfordítasok

{. Pénziigyi miiveletek ráfordításai

9. Rendkíviili ráfordítások . . -l. Összrs RÁroRoÍtÁs @.+p.)

!' npÓzÁs ErŐrrt vÁrrerrozÁst rnpnvtÉtry (n_B...,

Y. . Ad fizetési kotelezettség

l. rÁncYÉYr vÁrlelrgzÁsr pnpp\nÉNx (c.-q.) .. 

-J' TÁncyÉvt rÖzHeszNÚ pnponnÉx'y (e-p.)

20 18
T6

l7

l8 tt7 24
t9

TT7 24
20
2t

22 0 0 0
23

24
25

26
27

28

29 t37 0 42
30

0 0 0
31

32 0 0 0
aaJJ -65 0 222

rÁrÉroZTATÓ ADAToK
Személyi jelleg ráfordítások

BérkoItség

gbb I: megbízási dljak

tiszteletd íia k

Személyi jelleg egyéb kifizetések

Bérjá ru lé ko k

B. A szervezet által nyrijtott támogatások
Tárgyévben az APEH által kiutalt L% osszege



2, sz. Íllelléklet

3. sz. rTlelléklet

KlMUTATÁS
a koltségvetési támogatás felhas ználásá r l

20L2. éV

K|MUTATÁS
a Vagyon feIhasználásár l

20L2. éV

Támogatásny jt
neve

Támogatás
Felhasználás
cisszege(Ft)

Átvite!
sszege
(Ftl

Elszámolás
határideieid pontja osszege

(Ft)
dz
évi

tárgy évi

Szja Lo/o 20t0 évi 20LL 69939 46250 23689 0 2013.05.31
Szja Lo/o 201L évi 20L2 60945 0 4050 56896 2014.05.31

Nyit Bevételek Kiadások Zár
Bankszámla 2729rL 494234
Szja I% 60946
Banki kamat L927
Vállalatt l kapott támogatás 200000
Kifizetett sztiindíjak 24000
Banki kiiltség 175s0

sszesen 2729LL 262873 41550 494234

4. sz. melléklet
KlMUTATÁS

a cél szerinti juttatásokr l

2oL2. év

Juttatás megnevezése
Juttatás tisszege (eFt) Eltérés
elz év tárgy év eFt

Kozhaszn tevékenység keretében
ny jtott

Pénzbeli juttatások LL7 24 -93
Term észetbe n i j uttatáso k

Egyéb juttatások

osszrsEN LL7 24 -93
Egyéb célszerinti, de nem kozhasznti
tevékenység keretében ny jtott

Pénzbeli juttatások

Természetbe n i juttatások
Egyéb juttatások

sszrsEN 0 0 -

MINDOSSZESEN LT7 24 -93



5. sz. melléklet

6. sz. melléklet

K!MUTATÁS 1'

a kapott támogatásokr l

20L2. év

KIMUTATÁS
a Vezet tisztségvisel knek ny jtott juttatásokr l

20L2. év

Juttatás megnevezése
Támogatás sszege (eFt) Változás

e|z év tárgy év eFt
Kozponti ko ltségvetési szervt l 70 61 -9

Szja L% 70 61 -9

Elkí.i lon ített á llam i

pénza Ia p

Helyi onkormányzat és szervei
F városi Önkormányzat
TelepÜlési
Önkormányzat

Egyéb juttatások 0 200 +200
Magá nszemélyekt l

Egyéni válIalkoz kt l

Gazdasági tá rsaságokt l 0 200 +200
Kozhasznu szervezett l

Esyéb
ÖsszrsEN 70 26L +191

Juttatás megnevezése
Juttatás cisszege (eFt} Eltérés
elz év tárgy év eFt

céI szerinti pénzbeli
kifizetése k

te rmészetben i
juttatások

értékpa pír
j uttatá so k

Tiszteletdljak, megbízási
díjak
Ko ltségté rítése k
Adott kolcsonok osszege
Egyéb juttatások

sszrsEN 0 0 0



{

Zita Ki rályné Ko zalapítvány
8700 Marcali, Rák czi v, 1 1.

KIEGESZITO MELLEKLET
2012. december 31.

Marcali,z}l 3. május 7.
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I.
Áttatános rész

L. Ayz egyesíilet bemutatása

A cég neve: ZhtaKirályné KÓzalapítvány

Székhelye: 8700 Marcali, Rák czíu. 11.

Az alapítás id pontja: 1990.05.05. '

A beszámol iisszeállításáért felel s személy:
L aki Annamaria, re gi sztrált mérle gkép e s k nyvel
8700 Marcali, NoszloPY u. 36.

Regisztráci s szám : 186282

2. A'számviteli politika rtivid ismertetése

a,) lxz éves beszámol iisszeállításánál alkalmazott értékelési elj árások

A számvitelr l sz l 2001. évi LXXIV. tiirvénnyel m dosított 2000. évi

C. ttirvényben (továbbiakban: Szt.) fog|aht e\ írásoknak megfelel en a

befektetett eszk z<iket, valamint a forg eszk z ket a t rvény szerinti

bekeriilési (beszerzési, el állítási) értéken értékelttik. Cs kkentettiik

azokat a Szt.-ben r gzített, továbbá az alapítvány Számviteli
politikájában meghatarozott értékcs kkenés, illetve értékvesztés
_ 

sszegével, n velti'ik azt a Szt., valamint alapítványunk Számviteli
politikája szerinti visszaírás sszegével.

_ clz alapín ny nem élt az immateriális javak, t rgli eszkozok,

tulajdoni részesedést jelent befektetések értékhelyesbítésének
lehet ségével,

_ az alapínány készletekkel nem rendelkezik,

aZ alapítvány k ffildi pénzértélve
kotelezetts é gekkel nem r endelkezik,

SZ l eszkozokkel és

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



b.) !l'z értékcsiikkenés elszámolásának m dszere l 17 elszámolás
gyakorisága

Tervszerinti értékcsiikkenés elszámolása

Az értékcs kkenés elszrímolása a sziímviteli politika alapján, a várhat
hasznáIati id nek megfelel en t rténik. Az értékcs kkenést a brutt
értékb l kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg éves gyakorisággal.

A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékii) tárgyi
eszk z k beszerezési aÍát a hasnálatba vételkor egy sszegben
sziímoljuk el énékcs kkenési leíráskent

Terven feliili értékcsiikkenés elszámolása

Az alapínány nem számolt el tervenfetiili értékcs kkenést.

c.) Atapítás, átszervezés ktiltségeinek elszámolása

Nem meriiltfel az iizleti évben alapítási, átszervezési k ttség.

d.) Céltartalék képzés

Az alapín ny nem képzett céltartalékot.

Alapítványunk 2 0 12 -b en nem végzett vállalk ozási tevékenys éget.



3. A vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés E|z év

eFt

Tárgyév

eF't

A. Befektetett eszktiztik 0 0

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszkozok

IIII. Befektetett pénzugyi eszkozok

B. Forg eszktiziik 273 494
I. Készletek

II. K vetelések

ilI. Ertékpapírok

IV. PénzeszkÓz k 273 494
C. Aktív id beli elhatárolátsok 0 I

ESZKOZOK OSSZESEN (A+N+C) 273 495
D. Saját t ke 273 495

I. Indul t ke 140 140

II. T keváltozás 198 133

ilI. Lekotott tartalék

IV. Ertékelési tartalék

V. Tárryévi eredmény alaptevékenységb l -65 222

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

F. K telezettségek 0 0

I. Hátrasorolt kot elezettségek

II. Hosszti lei áratri kotelezettségek

ilI. R vid leiératli k te|ezettségek
G. Passzív id beli elh atárolások 0 0

FORRASOK OSSZESEN (D+E+F+G) 273 495



u.
A mérleghez és eredménykimutatáshoz

kapcsolódó kiegészítések

1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1.1. A szdmviteli tiirvényben rögzí'tett kiitelező előírúsok
_ az adatok az előző évivel összehasonlíthatók,
_ a mérleg eg/es tételeinek átrendehésére nem került sor,
_ a mérleg formátumot megvákoztattuk, mivel a közalapínány tárgl

évben közhasznú minősítést kapott, ezért az Alapínónyák,
közalapínónyok eglszeríÍsített éves beszámolója helyett kÖzhasznú
alapínányok, közhasznú közalapítványok kozhasznú eglszeríísített
éves b eszámolój ót készítj ük,

- előző évtől eltérő értékelést nem alkalmaztunk,
_ értélrvesztést nem szómoltunk el,
_ értékhelyesbítés a mérlegben nem szerepel
_ devizás tételekkel nem rendelkezik az alapítvóny,
_ nincs hosszú lejáratú kötelezettsége az alapínánynak,
_ tárgli eszközök, immateriólis javak bruttó értékét, halmozott

értékc s ökkenés ét H;lan mel léklet tartalmazz a,

- a veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok nincsenek az
a l ap ín ány t ul aj do nób an.

I.2. A sz mviteli t rvényben nem szab lyozott tétetek
érték nélkal nyilv ántartott v agont r g,laink ninc s enek,

árÍolyam változások nem hatottak aZ
forrásaira,
immobil készletekkel nem rendelkeziink,
az alapínány kÓveteléseinek értéke 0 eFt.

alapínáry eszkozeire,



I.3.Pénzeszk z k alakul sa (adatok Ft-ban)

Nvít Bevételek Kiadások Zár t

Bankszámla 2729rr 494234

Szj a loÁ 60946

Banki kamat r927
Vállalatt l kapott támogatás 200000

KiÍhetett iisztiindíj ak 24000

Bankí ktiltség 1 7550

Osszesen 2729Lr 262873 41s50 494234

2. Eredménykimutatáshoz kapcsol d kiegészítések

2.1, A Szt.-ben r gzített k telezí el írdsok
_ az adatok az el z évivel osszehasonlíthat k,

- az eredménykimutat s készítésénél a k zhaszn fokozat megszerzése

miatt m s form tumra térttink át,

_ az eredménykimutatás egles tételeit nem vontuk ossze,

- a rendkív li bevételeket, rendkíviili ráfordít sokat nem számoltunk el
tárgl évben,

_ a kapott támogat sok osszegei az alábbiak szerint oszlanak me4:

Megnevezés Osszeg (eFt)

61

Egléb támogatás (v llalati) 200

Osszesen 261

_ kutatás és a kísérletifejlesztés kahségei nem voltak tárgt évben,

2.2. A sz mviteli titrvényben nem szab lyozott tételek

- rendkív li bevételek és ráfordítások nem voltak tárgt évben,



3. Táj ékoztat rész

3.1. A Szt-ben riigzí'tett k telez et ír sok
_ Szt.-ben el írtakon t lmen en nincs sz kség tov bbi informáci k

megadás ra, mivel a sz mviteli alapelvek érvényesítése elegend a
megbízhat és val s osszképnek a mérlegben, az eredmény-
kimutatásban tortén bemutatás hoz,

_ nincsenek a Szt. el írásait l val olyan kivételes eltérések, amelyek az
eszkozolcre, forrásolcra, pénztigli helyzetre és eredményre glakorolt
hatása a val s osszképhez sziikséges,

_ aZ zleti év mérlegfordul napját nem v ltoztattuk meg,
_ mérlegen kív li eg,,éb tételek nincsenek,
_ lekatatt furtalék nem szerepel a mérlegben

A kiegészíto mellékletben nem minden
informáci k, &ffielyekre ugyan torvény
tételek, aZ eszko zok és fonások nem
ráfordítások nem fordultak el .

esetben találhat ak meg azok az
hivatkozik, de szeryezetiinknél a
Iéteznek, illetve a bevételek és


