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,,A kÖzzétett adatok konyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."



1. SZÁMV|TELl BESZÁMoLÓ

A szervezet 2012. évben gazdálkodásáról a számvíteli törvényne! és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve

Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok ktizhasznú egyszerűsített éves beszámolóját állította össze. A

mérleg főosszege 1.475 eFt, a saját tőke L.475 eFt. A részletes kimutatást jelentésünk 1. sz. melléklete tartalmazza.

z. KÖLTsÉGVETÉsl rÁuocaTÁs FELHASzNÁLÁsA

Tárgyévben a szervezet 119 eFt költségvetési támogatást kapott, melyből 119 eFt felhasználásra került a tárgyév

során. Az előző évhez képest csökkent ez az összeg, aminek oka, hogy a magánszemélyek kevesebb szja 1 %_ot

ajánlottak fel alapítványunk részére. (2. sz. melléklet) 9

3. VAGYoNFELHASZNÁúSSAL KAPcsoLATos K|MUTATÁS

Előző évhez képest a szervezet Vagyona 6 e Ft-tal csökkent. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz.

melléklete mutatja be.

4. cÉL sZERlNTl JUTTATÁsoK KIMUTATÁsA

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

5. KÖzPoNTl KöLTsÉGVETÉsl szERVrŐL rlrÜlÖruÍrnr Áuul pÉnznuprÓL, HELYI oruronuÁmYzATTÓL,
TELEPÜLÉsl ÖruronuÁnYzAToK rÁnsuúsÁrÓL És MlNDEZEK szERVElTŐl rRporr rÁuocnrÁs mÉnrÉrr

Tárgyévben közösségünk összesen 289 eFt támogatást kapott különbciző címen. Ez 88 eFt-tal kevesebb mint az előző

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

6. A KozHAszNÚ szrnvrzrT VEZETŐ TlszTsÉGVlsELólNEK NYÚJToTT JUTTATÁSor ÉntÉrr, lLLETVE osszrcr

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

melléklet)

7. A KozHAszNÚ rrvÉrrnysÉcnŐl szÓLl RÖV|D TARTALMI BEszÁMoLÓ

2Ot2 év során az alábbi rendezvények kerültek megszervezése:

Megnevezés Rendezvény ktiltsése (eFt)

30 éves évfordul s rendezvény 322

Szalonna sutés 9

Szín ház látogatás L34

Vizi t ra program 64

sszesen 529

Vagyon alakulása - Tárgyi eszkozok nett értéke (Ft):

Megnevezés Nyit Ntivekedés Cs kkenés 7ár

Üzemi berendezések 0 o 0 0

Szá m ítástechnika i bere ndezések 3857s 0 38575 0

Kis érték eszkozok 0 0 0 0

Osszesen 3857s 0 38575 0



Megnevezés Nyit BevéteI Kiadás Zár

Pénztá r 7605 64L5

Bank 291746 s87 L97

Lekotott betét 1142s68 877 L1 L

Szja L% Lr$622
Tá mogatá s-o n ko rmá nyzatt l 80000

Tá m ogatá s-tá rsa ságo kt l 30000

Tá mogatás-egyé b sze rvezett l 60000

N EA-KK- L2-M-0419 250000

Banki kamat 54536

Sza lon nasÜtés koltségei 9300

Szín házlátogatás koltségei L34000

Vizi trjra program koltsége 63s00

30 éves évfordul kÖltségei 322000

Posta koltség, doma in regisztráci 27354

Banki koltség, pályázati díj 8200

Osszesen L4/.LgL9 593158 564354 r.47A723

Vagyon alakulása - PénzeszkÖzok (Ft):

A kozhaszn sági jelentést a kurat rium 2013. április 11-i tjlésén a k zhasznri egyszer sített éves beszámol val

egytitt az !/20t3 számti határozatával egyhang lag elfogadta.



1.sz. melléklet

, EG E RSZEG l" Ala pítvá nr7

19196662-L-14

2012. évi
Ktizhaszn alapítványok, kiizhasznri k zalapítványok kiizhasznri egyszeríísített éves beszámol ja

Ta rta lma:

Mérleg
Eredmény kimutatás



Mérleg

Sor-
szám

A téte! megnevezése Elz év

Elz
év{ek}

helyesbí-
tései

Tárgyév

a b c d e

3, A. Befektetett eszktiztik 39 0 0

2 I lMMATERlÁLlS JAVAK

3 ll. rÁncyl EszKÖzÖr ..r$g 0

4 lll. BEFEKTETETT pÉruzÜGYI EszKozor
5 B. Forg eszktiz k L442 0 I47A

6 KÉsZLETEK

7 ll. KoVETELÉSEK

9 III. ERTEKPAPIROK

10 IV. PENZESZKOZOK L4i,42 I$7p,

11 C. Aktív id beli elhatárolások : ','S ;.,,5

LZ EszKozÖx ÖsszEsElY L48L 0 L475

13 D. Saiát t ke 1481 0 L475

L4 lNDULÓ rorr ''7:0 70

15 ll. ToKEVÁLToZÁS 14s,4 [41,0

16 lll. LEKoTorr TARTAtÉrc

T7 lV. ÉnrÉKELÉSl TARTALÉK
18 V. rÁncyÉvl EREDM Éruv ALAPTEVÉKENYsÉc gŐL, KÖZHAsZN Ú

TEVÉKENYSÉc gŐt *4s -5

L9 Vl. rÁncvÉvl EREDMÉruy vÁtnLKoZÁSl TEVÉrENYSÉGgot

20 E. Céltartalékok

ZL F. Kritelezettségek 0 0 0

22 HÁrne S oRoLT KÖTE LEZETT S ÉGEK
23 ll. HosszÚ truÁRATÚ KÖTELEZETTsÉcrr

24 lll. nÖvlD LEJÁRATÚ KoTELEZETTsÉorr

25 G. Passzív id beli elhatárolások :$.

26 roRRÁsoK ÖsszESEN 1481 0 L475



eom m

Sor-
szám

A tétel megnevezése
Elz

év

Elz
év(ek)

helyesbí-
tései

Tárgyév

t b c d e

I A. ÖsszBs rÖzueszmj rBvÉrBNysÉc gpvÉrELE (1 '+2.+3'+4.) 56s 0 s94

2 1. Kozhaszn célir mtikodésre kapott támogatás 377 0 289
3 a) alapít t l
4 b) kozponti koltségvetést l ,'',',,. Íl

p:,

1'19

5 c) helyi onkormány zatt | 105 8..0

6 d) társadalombiztosítási
7 e) továbbutalási céllal kapott

I fl egyéb tárnogatás ,.t,p..0 ,9,S

9 2, Pályázati riton elnyert tamogatás 13,':|6. 250

10 3. Kozhasznir tevékenységb l származ bevétel
11 4, Egvéb bevétel t''';t"t:''tSL ..,,5,5

T2 B. vÁrrALKo zÁslTEVÉKENYsÉc BEVÉTELE
13 C. ÖsszEs BEVETEL (A.+B.) s6s 0 594

I4 D. rÖzgeszmÚ rpvÉrnxysÉc nÁronoÍrÁsat G.+2.+3.+4.+5.+6.) 608 0 599
15 1 Anyagi ellegiÍ ráfordítások 420 560

16 2. Személvi iellegii ráfordítások
l7 3 ' Értekcs kkenési leírás 1,3I 39

18 4. Eeyéb ráfordítások 50

19 ebb 1: továbbutalt támogatás 50

20 5. PénziigYi miiveletek ráfordításai
21 6' Rendkívtili ráfordítások

'))
LL

E. VALLALKOZASI TEVEKENIYSEG RAFORDITASAI
(L+2,+3 ,+4.+5.+6.) 0 0 0

23 1' Anyagiellegti ráfordítások

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

26 4. Egyéb ráfordítások
27 5. Pénztigyi miíveletek ráfordításai

28 6, Rendkívtili ráfordítások

29 F. ÖsSZES nÁponoÍrÁs (D.+E.) 6.fi.8 .,,0..,i' s.9,. .

30 G. ADoZÁs ELOTTI VÁLLALRIZ^SI EREDMÉI{Y (B.-E.) .0 0 ,.0

31 H. Ad fizetési kotelezettség

32 I. TÁRGyÉvt vÁrrALKo zÁslERpDuÉwy (G.-H. ) 0 0 0
-r4)) J. rÁncyÉvt KÖZHASZNÚ EREDtvtÉxy (A.-D.) -43 0 -5

utatás

rÁÉnoZTATÓ ADAToK
34 A. Személyi jellegiÍ ráfordítások 0

3s 1 Bérkoltség

36 ebb l: megbízási dtjak

37 tiszte Ietd rja k

38 2. Személyi jellegíÍ egyéb kifizetések

39 3. Bérjárulékok

40 B. A szervezet által ny jtott támogatások .i

4T C. Tárgyévbe n a7. APEH által kiutalt L% osszege 1,19



2. sz. melléklet

K|MUTATÁS 
.-

a koltségvetési támogatás felhasználásá r l

2oL2. éV

Támogatás-
ny it neve

Támogatás
FeIhasználás

célja

Felhasználás
risszege(ft) Átvitel

(Ft)
Elszámolás
határidejeid pontja tisszege

(Ft)
el z évi tárgy évi

Szja L% 20L0 év 20L1.09.27
?}rL.t2.08

L5L.544 Ma rca li és
kornyéke
mozgáskorláto
zottai számára
rendezvények
sze rvezése,
kIubhelyiség
ka rba nta rtása,
sz ra koztat
eszkozok
beszerzése

130.765 20.779 0 24L3.05.31,

Szja L%20L]. év 2012.09.28 LL8.622 0 118,622 0 20L4.05.3L

NEA.KK-1.2-M.
0419

24L2.L2.01 250.000 0 250.000 0 201_3.04.19

3. sz. melléklet
KlMUTATÁS

a Vagyon felhasználásá r l

20L2. év

4. sz. melléklet
KIMUTATÁS

a cél szerinti juttatásokr l

?aI?, év

Megnevezés
El z évi
fisszeg
(eFt)

Tárgyévi
tisszeg
(eFt)

Változás

eFt

lndul t ke 70 7A
T keváltozás L454 L4TA -44
Lekotott ta rta lék
Értékelési ta rta lék
TárgyévÍ eredmény -43 -5 +38

Kozhaszn tevékenység eredménye -43 -5 +38

Vá lla lkozási tevékenység eredménye 0 0

Juttatás megnevezése
Juttatás tisszege (eFt} Változás
dz év tárgy év eFt

Kozhasznfr tevékenység keretében ny jtott
Pénzbeli juttatások 50 0 -50
Te rmészetbe n i j uttatáso k 388 529 +L4L

Egyéb juttatások

osszrsEN 438 529 +91

Egyéb célszerinti, de nem kozhaszn tevékenység
keretében nyÚrjtott

Pénzbeli juttatások
Te rmészetben i j uttatáso k

Egyéb juttatások

osszrsEN 0 0 -

MINDOSSZESEN $
438 529 +91



5. sz. melléklet

6. sz. melléklet

KIMUTATAS ,

a kapott támogatásokr l

2oI2. év

KlMUTATÁS
a Vezet tisztségvisel knek nyrijtott juttatásokr l

2oL2. év

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

Ki5zponti k ltségvetési szervt l 252 119 -133

NCA 100 0 -100

Szja I% r52 119 -33

Helyi nkormányzat és szervei 105 80 -25

F városi Önkormányzat
Telepiilési
Önkormányzat

105 80 -7.5

Egyéb juttatások 156 90 -66

Magá nszemélyekt l

- Egyéni vállalkoz kt l

Gazdasági tá rsaságokt l 20 30 +10

Kozhasznri szervezett l

Egyéb 136 60 -76

osszesEN s13 289 -224

Juttatás megnevezése
Juttatás tisszege (Ft) Változás

elz év tárgy év eFt

cél szerinti pénzbeli kifizetések
te rmészetbeni juttatások

értékpapír juttatások

Tiszte letd lja k, megb ízási d íja k

Koltségtérítések
Adott kolcsonok osszege
Egyéb juttatások

osszesEN 0 0 0
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I.
Áttalános rész

L. Lz egyesiilet bemutatása

A cég neve: ,,EGERSZEGI'' Alapítvány

Székhelye: 8700 Marcali, Liget u. 4.

Az alapítás id pontja: 1992.03.3 1 . .

A beszámolrí iisszeállításáért felel s személy:
Laki Annamaria, regisztrált mérlegképes k nyvel
8700 Marcali, Noszlopy u. 36.
Regisztráci s szám : 186282

2. Aszámviteli politika riivid ísmertetése

a.) Az éves beszámol iisszeátlításánál alkalmazott értékelési elj á ráso k

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 esá< z ket a t rvény szerinti
bekeriilési (beszerzési, el állítási) énéken értékelttik. Cs kkentettiik
azokat a Szt.-ben r gzített, továbbá az alapítvány Számviteli
politikájában meghatározott értékcs kkenéso illetve értékvesaés
sszegével, n veltiik azt a Sá., valamint alapítvanyunk Számviteli

politikája szerinti visszaírás sszegével.

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

_ az alapínány készletekkel nem rendelkezik,

aZ alapítvány kiilÍ ldi pénzértélre
kotelezetts é gekkel nem r endelkezik,

sZ l eszkozokkel és

_ aZ értékelési elvek az el z tizleti áthez viszonyítva nem változtak.



b.) Az értékcsökkenés elszámolásának módszerel ?Z elszámolás
gyakorÍsága

Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása

Az értékcsökkenés elszámolása a számviteli politika alapján, a várható
haszná|ati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó , 

,

értékből kiindulva lineríris leírással állapítjuk meg éves gyakorisággal.

A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékű) targyi
eszközök beszerezési árát a hasmálatba vételkor egy összegben
számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Az alapínány nem számolt el tervenfelüli értékcsokkenést.

c.) Alapítás, átszervezés költségeinek elszámolása

Nem merültfel az iizleti évben alapítási, átszervezési költség.

d.) Céltartalék képzés

Az alapínány nem képzett céltartalékot,

Alapítvanyunk 20 L2 -ben nem vé gzett váll alk ozási tevékenységet.



3. A vagyoní helyzet alakulása

Megnevezés Elz év

eFt

Tárgyév

eFt

A. Befektetett eszkiiztik 39 0

I. Imrnateriális javak

II. Taryyi eszkozok 39 0

III. Befektetett pénziigyi eszkozok

B. Forg eszkiiztik r442 r47A
I. Készletek

II. K vetelések

III. Ertékpapírok

IV. Pénzeszkoz k 1442 u7a
C. Aktív id belí elhatárolások 0 -5

ESZK azoK ÖSSZESEN (A+B+C) 1481 r475
f). Saját t ke 1481 1475

I. Indul t ke 7A 70

II. T keváltozás r454 1410

III. Lekotott tartalék

ry. Értékelésitanalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységb l -43 --3

u. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevé@
E. Céltartalékok 0 0

F. K telezettségek 0 0

I. Hátrasorolt kotelezettségek

II. Hosszti lej áratri kotelezettségek

Iil. Rovid lei árat k t eLezettségek

G. Passzív id beli elhatárolások 0 0

FoRnÁsoK ÖS sZEsEN (D+E+F+G) 1481 I475



II.

A mérleghe z és eredmény_kimutatáshoz

kapcsol d kiegészítések

1. Mérleghez kapcsol d kiegészítések

7,1, A sz mvíteli tiirvényben riigzített kiitelez el ír sok
_ aZ adatok az el z évivel osszehasorylíthat k,

_ a mérleg eg/es tételeinek átrendezésére nem keriilt sor,
_ a mérleg formátumot nem változtattuk,
_ el z evt l eltér értékelést nem alkalmaztunk,

- értélwesztést nem számoltunk el,

_ értékhelyesbítés a mérlegben nem szerepel

- devizás tételekkel nem rendelkezik az alapínány,

- nincs hossztj lejárat kotelezettsége az alapínánynak,

- aktív id beli elhatárolás osszege: 5 eFt, mely domain regisztráci
díj án ak kÓv etkez i d s z alr a v o n at ko z o s s z e ge,

_ immateriális javakkal az alapínány nem rendelkezik,
_ tárgi eszkozok brutt értéket, halmozott értékcsokkenését kiilon

mellékl et tartalmazz a,

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

7.2. A szdmviteli t rvényben nem szabd'Iyozott téíelek
_ ért ék nélk l nyilv ánt artott v agl ont ár gtaink ninc s enek,

- rfolyam változások nem hatottak az alapínány eszkozeire,

forrásaira,
_ immobil készletekkel nem rendelkezijnk,
_ aZ alapínánynak nincs kovetelése.



2. Eredmény_kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítósek

2.1. A Szt.-ben rögzítetÍ kötelező előírdsok
_ az adatok az előző évivel összehasonlíthatók,

az eredmény-kimutatás készítésénél nem tértünk át az eg,lik eljárásról
(vákozatról) a másilva,

_ az eredmény-kimutatás egles tételeit nem vontuk össze,

_ a rendkívüli bevételeket, rendkívüli rófordításokat nem számoltunk el
tárgl évben,

_ a kapon1 |fi7n:ogatások összegei az alábbiak szerint oszlanak meg:

Megnevezés Osszeg (eFt)

Kozponti kolts égvetési támo gqtát r 19

onkormányz ati támo gatás BO

Ewéb támogatás (v llalat, egéb szervezeil 9A

Osszesen 289

_ lattatás és a kísérletifejlesztés koltségei nem voltak tárgl évben,

2,2. A szdmviteli t rvényben nem szabdtyozott tételek
_ rendkíviili bevételek és ráfordítások nem voltak t rgt évben,

3. Tájékoztat rész

3.1. A Szt.-ben riigzített kiitelez el ír sok
_ Szt.-ben el írtakon t lmen en nincs sz lcség további informáci k

megadására, mivel a számviteli alapelvek érvényesítése elegend a
megbízhat és val s sszképnek a mérlegben, az eredmény-

kimut at ás b an t Ór t én b emut atás ához,

_ nincsenek a Szt. el írásait l val olyan kivételes eltérések, amelyek az
eszkozolcre, forrásokra, pénz gli helyzetre és eredményre glakorolt
hatása a val s sszképhez sz kséges,

- az iizleti év mérlegfordul napját nem változtattuk meg,

_ mérlegen kíviili egéb tételeknincsenek,

- lelu;tau furtaléknem szerepel a mérlegben
_ a tárg,l evi átlagos statisztikai létszám, bérkokség, személyi jeuegíi

eg,léb kifizetés: 0.



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

esetben találhat ak meg azok az
hivatkozik, de Szervezettinknél a
|éteznek, illetve a bevételek és

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

Megnevezés KÍmutatás száma

Tárgyi e s zko zok ál lom ányv álto zás áv aI kapc s o lato s adatok

- Brutt érték változása

- Értekcsokkenés vá|tozása

- Targyévi értékcsokkenési leírás

_ Értekhelyesbítés

Ila. sz. kimutatás

Ilb. sz. kimutatás

llc. sz. kimutatás

1,ld. sz. kímutatás

Pénzeszkozok alakulása 2, sz. kimutatás



7/a.sn kimutatás
Tárgyi eszközti k állo mányváltozása

a) Bruttó érték változása

b) Értékcsiikkenés válto zása
I/b.sz. kimutat s

Adutok ezer Ft-ban

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

Adatok ezer Ft-ban

Adutok ezer Ft-ban

Megnevezés Nvít Niivekedés Cstikkenés Átsorolás Zár
Ingatlanok és a kapcs.
vagyoni értékti jogok

Muszaki berendezés k,
gépek, iármtívek
Egyéb berend.,
felszerel., iármiivek

784 784

Tenyészá11atok

Beruhazások

Megnevezés IYyit Niivekedés Cstikkenés Atsorolás Zár
Ingatlanok és a kapcs.
vagyoni értékti jogok

Muszaki berendezések,
eépek, iármuvek
Egyéb berend.o
felszerel., iármuvek

745 39 784

Tenyészál1atok
Beruhazások

Megnevezés Teruszerinti leírás Tewen Osszesen

Lineárís Degresszív Teljesítm.
arányos

feliilÍ leír.

Ingatlanok és a kapcs.
vagyoni értékti iogok
Muszaki
berendezések, gépek,

iármiívek
Egyéb berend.,
felszef., jármtivek 39 39

Tenyészá1latok
Beruházások



d) Ertékhelyesbítés
I/d..sí. kimutat s

Adatok ezer Ft-ban

2.s2. kimutatds

? énzeszk z k a la ku lá s a

Megnevezés NyÍt Niivekedés Csiikkenés Zár
Ingatlanok és a kapcsol d
vagyoni értékií iogok
Muszaki berendezések,
gépek, ̂ iármrívek
Egyéb berendezéseko
fel szerelések, i ármrivek

Adatok Ft-ban
Megnevezés It{yit Bevétel Kiadás Zár

Pénrtat 7 60s 64rs
Bank 2917 46 587 197

Lekotott betét rr42s68 877111

Szi a 1'oÁ rr8622
T ámo g atás - o nkorm árrry zatt L 80000

Támo gatás -társ as ágokt l 30000

Tarrro gatás - e gyéb SZerVe zettoL 60000

NIEA.KK-I2-M-0419 2s0000

Banki kamat s4s36
S zalonnastité s koltségei 9300

S zírrh ázlátogatás ko lts é ge i 1 34000

Vizi trira program koltsége 63s00

30 éves évtbrdul koltségei 3220A4

Postakoltség, domain regisztráciÓ 273s4
Banki koltsé g, páLyazati díj 8200

Összesen 1441919 s93158 564354 r474723


