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1. szÁMV[ELl BEszÁMoLÓ

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 3420 eFt, a saját tőke 3420 eFt. A részletes kimutatást jelentésünk 1. sz. melléklete tartalmazza.

2. KöLTsÉGVETÉsl TÁMoGATÁs FELHAsZNÁLÁsA

Tárgyévben a szervezet 359 eFt állami támogatást kapott. Az előző évhee képest 69 eFt-tal csökkent ez az összeg,
aminek oka, hogy a magánszemélyek kevesebbet ajánlottak fel személyijövedelemadójuk 1%_ából.

3. VAGYoNFELHASZNÁLASSAL KAPcsoLATos K|MUTATÁS

El z évhez képest a szervezet VaByona 73 e
kapott bevételeket fel is használja kozhaszn
jelentés nk 3. sz. mel!éklete mutatja be.

4. cÉt szERlNTl JUTTATÁsoK KIMUTATÁsn

Ft-tal n tt. A szervezet mindig torekszik arra, hogy az adott évben
céljainak elérése érdekében. A Vagyon felhasználását részleteiben

Szervezettink ny jtott. 4. sz. melléklet tartalmazza a részletezést.

5. r zporul rÖlrsÉcvrrÉst szrnwŐl, exÜlÖruÍrrrr Áluvtt pÉruzlnprÓL Helvt ÖruronuÁruyznrrÓr-,
relepÜ st oruronuÁNYzAToK rÁnsu sÁrll És tvtttttoEzEK szERVe rŐl xRporr rÁuocnrÁs uÉnrÉre

Tárgyévben kozosségiink osszesen 1520 eFt támogatást kapott ktiliinboz címen' Ez 498 eFt_tal tobb mint az el z
évben. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. n rÖznRszlrtÚ szEnvezer vgzerŐ ttszrsÉcvtsrl trurr ruvÚlrorr turrRtÁsor ÉnrÉrr, lLLETVE sszrce

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

7. R r zHmzruÚ revÉre ruvsÉe n l szÓtÓ n vto TARTALMI grszÁtvlolÓ

Alapítványunk célja a Sz csénypusztai Erd gazdasági Szakmunkásképz lskolában foly munka magas színvonalát
biztosít feltételek megteremtése, a hátrányos helyzet tanul k segélyezése, kiemelked eredményeket elért
tanul k jutalmazása. 2011. év során céljaink megval sítása érdekében segély, jutalom illetve osztondíj címén
pénzbeli támogatásban részesítettiik az iskola tanul it. Ezen kíviil jutalomkiinyveket, egyéb jutalmakat és az
oktatáshoz sztikséges eszkozoket vásároltunk a diákok számára ezzel is biztosítva az oktatás koriilményeinek
javulását.

2010. évben sikeresen pályáztunk a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által meghirdetett pályázaton' A tárgy
évben keriilt kiutalásra a megítélt osszeg. Ezen feliil 2011-ben is sikeres pályázatot nyrljtottunk be, mellyel
kapcsolatos osszeg kiutalásra is kertilt.



Megnevezés Nyit Bevétel Kiadás 7ár
Pén ztár 6000s 88s2s
Bank 63L799 191933 1

Szja L% 3586L8
Tá mogatá s magá nsze mé lyt l 1,1,60660

MVH támogatások 8286250
Banki kamat 4539
Eszkozbesze rzése k 60687s
Konyvek 99490
Vetélked re jutalmak 27ZAO

Egyéb oktatáshoz szi.jkséges anyagok 22450
oktatás kÖltségek 486s000
Kifizetett segélyek, osztond tja k 573000
Kolcson visszafizetés 2300000
Osszesen 691804 9810067 8494015 20078s6
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Mérleg

adatok
e Ft-ba n

Sor-
szám

A tétel megnevezése Elz év

-, ,, ,,Elozo
év(ek)

helyesbí-
tései

Tárgyév

a b c d e

1 A. Befektetett eszkrizcik 1930 0 L4L2

2 lMMATERlÁLls JAVAK

3 ll. TÁRGY| EszKozorc 1930 T4L2

4 ltt. BEFEKTETETT pÉrvzÜcvl ESZKÖa}K

5 B. Forg eszkcizrik 692 0 2008

6 rÉszlrTE K

7 ll. KoVETELÉsEK

9 lll. ÉnrÉKPAPínor

L0 lV. pÉtvzESZKÖzÖr 692 2008

11, C. Aktív id belÍ elhatárolások 725 0 0

12 ESZKÖzÖx ÖsszEsEN 3347 0 34?O

13 D. Saját t ke ra47 0 3420

14 INDULO TOrcT 50 50

15 ll. roKEVÁLToZÁS Ln5 996

16 lll. LEKÖToTT TARTALÉK

T7 lV. ÉnrÉKELÉSl TARTALÉK
L8 V. TÁRGYÉvl EREDMÉtvv ALAPTEVÉKENYsÉcgŐL, KoZHAsZNÚ

TEVÉKENYSÉG gŐt - 128 237 4

19 Vl. rÁnaYÉvt EREDMÉttv vÁtnLKozÁsl TEVÉrrNYSÉcgŐt

20 E' CéltartaIékok 0 0 0

2T F. Kcitelezettségek 2300 0 0

22 HÁrna S oRoLT KÖTE LEZETT SÉGEK
23 ll. HosszÚ truÁRATÚ KoTELEzETTsÉcrr

74 lll. RÖVlD LEJÁRATÚ KoTELEZETTSÉGEK 23 00 0

25 G. Passzív id beli elhatárolások 0 0 0

26 FoRRÁsoK ÖsszESEN 3347 0 3424



Eredmény kimutatás

adatok E, Ft-ban

Sor-
szám A tétel megnevezése

Eliiz
év

El zÍi év
helyesbí-

tései
Tárgyév

a b c d e

1 A: ÖsszBs rÖaraszlÚ rBvÉrBuysÉc nEvÉTELE (1.+2.+3.+4.) L7 51 0 908s
2 I Kozlraszn célir mtíkodésre kapott támogatás r022 0 1 520
a
1 a) alapít t l
4 b) kozponti koltségvetést l 428 3s9
5 c ) lrelyi orrkormány zatta|

6 cl) társaclalomb iztosítás i
7 e) továbbutalási céllal kapott

8 f) egyéb tárnogatás s94 I 161

9 ?. Pályázati titorr elnyert támogatás 7?5 7 56r
10 3. Kozhasznir tevékenységb,il szárm az bevétel
11 4. Egyéb bevétel 4 4

I? B. vÁrrAt,KozÁst TEVÉKENYsÉc BEVÉTELE 0 0
13 C. ÖsSZES BEVÉTEL (A.+B.) I7 5I 0 908s

L4 D. rÖzraszlrÚ rEvÉrpwysÉc nÁronnÍrÁsn 0.+2.+3.+4.+5.+6.) r879 0 67 LI
15 I Arryagi e lle gii ráfordítások s08 5014

T6 2. Szernélvi iellegii ráfordítások
L7 3 ' Értekcsokkenési leírás 906 It24
18 4. Egyéb ráfordítások 465 573
19 ebbol: továbbutalt támogatás 465 s73

?a 5. Pérrztigyi nriiveletek ráfordításai
2t 6 ' Rendkívtili ráfordítások

22 E. vÁt rerrozÁsI rpvÉrnrysÉc nÁronpÍrÁsn (1'+2'+3.+4.+5.+6') 0 0 0
?3 I Arryagi e lleeti ráfordítások

24 ?. Személvi ielleeii ráfordítások
75 3 ' Értekcsokkerrési leírás

26 4. Egyéb ráfordítások
2l 5. Pénztigyi mtiveletek ráfordításai

28 6 ' Rendkívtili ráfordítások

29 F. ÖsSZES nÁponoÍrÁs (D.+E.) r879 0 67 rr
30 G. ADoZÁs ELoTTI VÁLLALKIZ^SI EREDMÉNY (B.-E.) 0 0 0

3I H' Ad fizetési kotelezettség 0 0

32 I rÁncyÉvI vÁrrALKo zÁstEREDHaÉNv (G. -H. ) 0 0 0
4aJJ J. rÁncyÉvI t<ÖzHaSZNU EREDvtÉtrly (A._D.) - 128 0 237 4

TAJEKOZTATO ADATOK
34 A. Személyi jelleg ráfordítások 0

35 1 Bérkoltség

36 ebb l: megbízási díjak

37 tiszteletd rja k

38 2. Személyi jelleg egyéb kifizetések

39 3. Bérjárulékok

40 B. A szervezet által nyujtott támogatások 573

4T C. Tárgyévben aZ APEH által kiutalt 1% osszege 359



2. sz. melléklet

3. sz. melléklet

4. sz. melléklet

KIMUTATAS
a koltségvetési támogatás feIhasználásárol

20LJ.. év

KIMUTATAS
a Vagyon felhasználásá r l

20L].. év

KlMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokr I

20LL. év

Támogatásny jt
neve

Támogatás
Felhasználás
cisszege(Ft)

Átvitel
risszege

(Ft)

Elszámolás
határidejeid pontja osszege

(Ft)
elz

aa

evr
tárgy

aa

evr

Szja I% 2.009 év 2010 427.952 24L 600 186.352 0 20L L.1.0.3 L

szja I% 2010 év 201 1 358.618 0 59.190 299.428 2012.1,0.3L

Megnevezés
El z évi
tisszeg

{eFt}

Tárgy évi
sszeg
(eFt)

Változás

eFt

lndul t ke s0 50
T kevá ltozás LL25 996 -r29
Lekotott ta rta lék 0 0

Értékelési tartalék 0 0

Tárgyévi eredmény -L28 237 4 ?sa2
Kozhaszn tevékenység
eredménye

-L28 237 4 2502

Vá l la I ko zá s i tevé ke nység
ered ménye

0 0

Juttatás megnevezése
Juttatás cisszege (eFt} Eltérés
e]z év tárgy év eFt

Kozhaszn ti tevékenység kereté ben
ny jtott

Pénzbeli juttatások 465 573 +108

Te rmészetbeni juttatások 400 5014 +46L4
Egyéb juttatások

ÖsszesEN 86s 5587 +4722
Egyéb célszerinti, de nem kozhasznrj
tevékenység keretében ny jtott

Pénzbeli juttatások
Természetbe n i j uttatások

Esyéb juttatások

osszssEN 0 0

MINDOSSZESEN 86s ss87 +4722



5. sz. melléklet

6. sz. melléklet

KIMUTATAS
a kapott támogatásokr l

2071. év

KlMUTATÁS
a Vezet tisztségvisel knek ny jtott juttatásokr l

zaL1. év

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

Kozponti koltségvetési szervt l 428 3s9 -69

Szja I% 428 359 -69

Helyi onkormányzat és szervei 0 0

F városi onkormányzat
TelepÜlési
Önkormá nyzat

Egyéb juttatások 594 116 L +567

Magá nszemélyekt l 394 1161 +7 67

Esyéni válIalkoz kt l

Gazdasági tá rsaságokt l 200 0 -200

Kozhasznri szervezett l

Esyé b

osszrsEN LA22 1520 +498

Juttatás megnevezése
Juttatás tisszege (eFt} Eltérés

elz év tárgy év eFt
cél szerinti pénzbeli
kifizetése k

természetbeni
juttatások

értékpapír
juttatások

Tiszteletd lja k, megbízási
díjak
Ko ltségté rítése k

Adott kolcsÖnÖk osszege
Egyéb juttatások

osszrsEN 0 0 0
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1. Az egyesiilet bemutatása

A cég neve:

Székhelye:

r.
Áttalános rész

Erdészeti Szakoktatásért Kozalapítv ány

8734 Somogyzsitfa, Ady E. rl. 8.

Az alapítás id pontja: 1997 .01'.22.

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

2. A számviteli politika riivid ísmertetése

a,) Az éves beszámol tisszeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

A számvitelr l sz l 200L. 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
bekeriilési (beszerzési, el állítási) értéken értékeltiik. Cs kkentetttik
azokat a Szt._ben rogzitett, továbbá az alapítvány Számviteli
politikájában meghatározott értékcs kkenés, illetve értékvesaés
sszegével, n veltt'ik azt a Szt., valamint alapítványunk Számviteli

politikája szerinti visszaírás sszegével.

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

_ az alapínány készletekkel nem rendelkezik,

_ az alapínány k ftldi pénzértélcre sz l eszkozokkel és
k telezettségekkel nem rendelkezik,

_ aZ értékelési elvek az el z zleti évhez viszonyítva nem változtak.



b.) Az értékcsökkenés elszámolásának módszere l dZ elszámolás
gyakorisága

Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása

Az értékcsökkenés elszámolása a számviteli politika alapján, a váthatő
használati 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) tárgyi
eszközök beszerezési árát a használatba vételkor egy összegben
számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Az alapínány nem számolt el tervenfelüti értékcsökkenést.

c.) Alapítás, átszervezés kt'ltségeinek elszámolása

Nem meriilt fel az ijzleti évben alapítási, átszervezési k ltség.

d.) Céltartalék képzés

Az alapínány nem képzett céltartalékot.

Alapítványunk 20 l 1 -ben nem végzett vállalk ozási tevékenységet.



3. A vagyoni helyzet alakulása

Megnev ezés E|z év

eFt

Tárgyév

eFt

A. Befektetett eszktiziik 1930 r412

I. Immateriális.javak

II. Tárgyi eszkozok 1930 1412

III. Befektetett pénztigyi eszkozok

B. Forg eszktiziik 692 2008
I. Készletek

II. K vetelések
r

III. Ertékpapírok

IV. Pénzeszkozok 692 2008
C. Aktív id beli elhatáralátsok 725 0

ESZKOZOK OSSZESEN (A+B+C) 3347 3420
f). Saját t ke 1047 342A

I. Indul t ke 50 50

II. T keváltozás 1L25 996

nI. Lekotott tartalék
,

IV. Ertékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenyséeb l -!28 237 4

u. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenyséeb l
E. Céltartalékok 0 0

F. Ktitelezettségek 2300 0

I. Hátrasorolt kotelezettségek

II. Hossz leiáratri kotelezettségek

III. Rovid leiárat k telezettségek 2300 0

G. Passzív id beli elh atárolások 0 0

FoRnÁsoK ÖSSZESEN (D+E+F+G) 3347 3424



rr.

A mérleghez és eredmény_kimutatáshoz

kapcsol d kiegészítések

l . Mérleghez kapcsol d kiegé szítések

1.1, A sz mvitelí tiirvényben r gzített kijtelez el ír sok
_ aZ adatok az el z évivel osszehasonlíthat k,

_ a mérleg eg/es tételeinek átrendezésére nem ker lt sor,
_ a mérleg formátumot nem változtattuk,
* el z evt l eltér értékelést nem alkalmaztunk,
_ értélrvesztést nem számoltunk el,

_ értékhelyesbítés a mérlegben nem szerepel

- devizás tételekkel nem rendelkezik az alapítvány,

- nincs hosszti lejárat kotelezettsége az alapínánynak,

- tárg,,i eszkozok, immateriális javak brutt értékét, halmozott
ér t ékc s o kken é s ét kt il n me l l ékl e t t ar t almaz z a,

_ a veszélyes hulladékok, kornyezetre káros anyagok nincsenek az
alapín ány tul aj donáb an.

1,2. A számviteli t rvényben nem szab lyozott tételek

- érték nélk l nyilvántartott vaglontárgtaink nincsenek,

- árfolyam változások nem hatottak az alapínány eszkozeire,

forrásaira,
_ immobil készletekkel nem rendelkeziink,

- az alapín ny koveteléseinek értéke 0 eFt.



2. Eredmény_kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

2.1. A Szt.-ben rögzített kötelező előírúsok
_ az adatok az előző évivel összehasonlíthatók,

- az eredmény-kimutatás készítésénél nem tértünk át az eglik eljárásról
(változatról) a másilcra,

_ az eredmény-kimutatós egles tételeit nem vontuk össze,
_ a rendkívüli bevételeket, rendkíviili ráfordításokat nem számoltunk eI

tárg" évben,
* a kapott támogatások összegei az alábbiak szerint aszlanak me4:

Megnevezés Osszeg
(eFt)

Kozponti kaltsépetési támogatás (szia 1%) 359

Lakossági támogatás 1 161

Osszesen I 520

- kutatás és a kísérletifejlesztés kaltségei nem voltak tárgl évben,

2,2. A szdmvíteli t rvényben nem szabdlyozott tételek
_ rendkíviili bevételek és ráfordítások nem voltak tárgl évben,

3. Tájékoztat rész

3.1. A SzL-ben r gzí'tett kiitelez el írdsok
_ Szt.-ben el írtakon t lmen en nincs sziilcség további informáci k

megadására, mivel a számviteli alapelvek érvényesítése elegend a
megbízhat és val s osszképnek a mérlegben, aZ eredmény-
kimut at ás b an t or t én b emut at ás ához,

- nincsenek a Szt. eI írásait l val olyan kivételes eltérések, amelyek az
eszkozolcre, forrásolra, pénztig,li helyzetre és eredményre g,lakorolt
hatása a val s osszképhez sziikséges,

* az zleti év mérlegfordul napját nem változtattuk meg,

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



Ki e g észít m e l l é kl e t ki m utatás a i n a k j egy zé ke

Megnevezés Kimutatás száma

Immateri á1 i s j avak á1 l om ányv álto zás ával kap c s o 1 ato s adatok

- Brutt érték változása

_ Halmozott értékcsokkenés váItozása

- T érrgyévi értékcsokkenési leírás

- Értékhelyesbítés

|la, sz. kitnutatás

Llb, sZ. kimutatás

1lc. sz. kimutatás

|ld, sz' kimutatás

Tárgyi e s zkozok á1 l om anyv álto zás ával kapc s o 1 ato s adatok

- Brutt,Ó érték változása

_ Értékcsokkenés v é tozása

- Tárgyévi értékcsokkenési leírás

- Értekhelyesbítés

Lla. sz. kimutatás

Llb. sZ, kimutatás

Zlc. sZ. kimutatás

zld. sz. kimutatás

Pénzeszkozok alakulása 3 ' sz' kimutatás



I/a.sz. kimutatds
Immateriális j avak állományváltozása

a) Bruttó érték változása

7/b.sa kimutatós
b) Halmo zott értékcsö kkenés v áltozása

Adatok ezer Ft-ban

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

Adatok ezer Ft-ban

Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés Nyit Niivekedés Csiikkenés Atsorolás Zár

Vagyoni értékií iogok
[Jzleti vagy cégérték
Szellemi termékek
Kísérl. feil.aktiv áIt értéke

Alap. -átszerv. akt.értéke

Megnevezés lYyit Niivekedés Csiikkenés Átsorolás Zár
Vagyoni értékti iogok
L}zleti vagy céeéfték
Szellemi termékek
Kísérl. fe^i l.aktivált éfiéke
Alap .-átszetv. akt' ér1éke

Megnevezés
TervszerÍnti leírás Terven

feltili leír.

0sszesen

LineárÍs Degresszív
Teljesítm.
aránvos

Vagyoni ér1ékii iogok
Üzleti vagy céeér1ék
Szellemi termékek
Kísérl. fei l.aktiv áIt értéke

Alapí t.-frszerv. akt. ér1éke

d) Ertékhelyesbítés
I/d.sí. kimututtis

Adatok ezer Ft-bun
Megnevezés f{yit hliivekedés Csiikkenés Zár

Vagyoni értékti iogok
Szellemi termékek



Tárgyi eszközö k állományváltozása

a) Bruttó érték változása

Z/a,.sí. kímutatás

z/b,sí' kimutat s

Adatok ezer Ft-ban

Z/c.sx,, kimutatds

Ádatok ezer Ft-ban

b) Értékcsiikkenés válto r.ása

c) Tárgyévi értékcstikkenés leírás

Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés l\vÍt hliivekedés Csiikkenés Átsorolás Zár

Ingatlanok és a kapcs'
Vagyoni értékti iogok
Muszaki berendezések,
gépek, iármuvek
Egyéb berend.,
felszerel., iánnrivek

3283 647 3 890

Tenyészá11atok

Beruházások

Megnevezés Nyit Niivekedés Csiikkenés Átsorolás Zár
Ingatlanok és a kapcs.
vagyoni értékti iogok
Mtiszaki berendezések,
gépek, jármilvek

Egyéb berend.,
felszerel., iármuvek

1354 1124 ?478

Tenyészá11atok

Beruházások

Megnevezés Tervszerinti leírás Tewen Osszesen

Lineáris Degresszív Tetjesítm.
arányos

feliili leír.

Ingatlanok és a kapcs.
vagyoni értékií iogok
Miiszaki
berendezéseko gépek'

iármuvek
Egyéb berend.,
felszer:n iá'rmrivek

1124 1124

Tenyészá1latok
Beruházások



d) Ertékhelyesbítés

Pénzeszkiizti k a la ku lása

z/d.sn,. kimutatás

Adatok ezer Ft-bun

.í.sí. kimutat s

Adatok Ft-ban

Megnevezés Nvit hliivekedés Csiikkenés Zár
Ingatlanok és a kapcsol d
Vagyoni értékti iogok
Muszaki berendezések,
gépek,.iármuvek

Egyéb berendezések,
fel szerelések, i ármtlvek

Megnevezés Nyit Bevétel Kiadás Zár
Pénztár 6000s 88s2s
Bank 631799 T9T933T

Saia I% 358618
Támo gatás magánszemélfi l 1 1 60660
MvH támogatások 82862s0
Banki kamat 4s39
Eszko zbeszerzések 606875
Konyvek 99490
Vetélked re iutalmak 272AA

Eeyéb oktatáshoz szukséges anyagok 224s0
oktatás koltségek 4865000

Kifizetett segélyek, osztondii ak 573000

Kolcson vis szaftzetés 2300000

Osszesen 691804 9810067 849401s 20078s6


