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A kett s kiinywitelt vezet egyéb szervezet 
I

egyszeríisített beszámol ja és kiizhásznrisági melléklete I lx-raz

T rvényszék: 14 KaDosvárÍ Tiiruénvszék
Tárgyév: ffi

BekÜld adatai

Viselt név:

Sziiletési név:

Anyja neve:

El tag

t-l
Családi név

Vizvári

Els ut név

Zsolt

Vizvárí Zsolt

an Mária

Szi.iletési ors zág neve:

SzÜletési telepiilés neve:

Sztiletési ideje:

Magyarország

Kaposvár

FTrf?Tl]-EIf-m

További ut nevek

Szervezet neve:

Marcali Ment k Kozalapítvány

Szervezet székhelye:
lrányítÓszám' EEEE TelepÜlés: Marcali

KozterÜlet neve:

Házszám:

Kossuth L.
KozterÜlet jellege: mnLépcsŐház: n Emelet: Ajt :

Bejegyz határozat száma:

Nyilvántartási szám:

Szervezet ad száma:

mffi.m/ETeFfd/m
m4oF]/m
1 ll I ll 7 ll 6 lle lls ll3 ll3 .E.EE

Képvisel neve:

Képvisel aláÍrása:

Keltezés:

Marcali

Vizvári Zsolt

EEEE.EE.EE
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A kett s kiinvrruitelt vezet egyéb szervezet I

egyszeríísített beszámol ja és kiizhá-sznrisági melléklete l PK_142

Szervezet neve:

Az egyszer sített éves beszámol mérlege (Adatolezertointban')

ElŐzŐ év ElŐzŐ év
helyesbítése

Tárgyév

EszKÖZÖK (AKTíVÁ}<)

A. Befektetett eszkozok 7L2 546

ll. Tárgyi eszkozok 7L2 546

lll. Befektetett pénzÜgyi eszkozok

B. Forg eszkozok 1 396 1 691

l. Készletek

ll. Kovetelések

lll. Értékpapírok

lV. PénzeszkozÓk 1 396 1 691

c. Aktív id beli elhatárolások

EszKÖzÖK ÖsszesEN 2 108 2 237

FoRRÁsoK (PASSzívÁx1

D. Saját t ke 2 108 2 237

l. tndulÓ t ke/jegyzett t ke 50 50

tl. T keváltozás/eredmény 2 060 2 057

lll. Lekotott tartalék

tV. Értékelési tartalék

ény alaptevékenységb l -2 130

kozási tevékenységb l

E. Céltartalékok

F. KÖtelezettségek

aégek

ll. H aaz tejáratrj kotelezettségek

l!l. Rovid lejárat kÖtelezettségek

G. Passzív id beli elhatárolások

ffiÖsszrSEN 2 108 2 237

Kit lt verzi :2.52.0 Nyomtatvány verzi :1.6 Nyomtatva: 2013.05.28 LO.LL.ZZ
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A kett s ktinyrruÍtelt
e gys zeríisített b es zárno l j a

vezet egyéb szer:vezet 
I

és ktizhasznuságÍ melléklete I px-L42

Szervezet neve:

Az egyszer sített éves beszámol eredmény-kimutatása
(Adatok ezer fori ntban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

elz év
helyesbítése

elz év
helyesbítése

r. Értekesítés nettl árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

: tqgdíj, alapít tol kapott
oeTrzetes

_ támogatások

- adományok

4. PénzÜgyi míÍveletek bevételei

5' Rendkívuli bevételek

ebb l:

- alapítÓtol kapott befizetés

_ támogatások

A. Összes bevétel (3.+2+3+++5)

ebb l: kozhasznrj tevékenység
bevételei

6. Anyagjelle gŰ rátord ítások

7. SzeméIyi jelleg ráfordítások

ebb l: vezet tisztségvisel k
juttatásai

8. Értékcsokkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

].o. PénzÜqvi m veletek
ráfordításdí'

Kittilt verzi :2.52,0 Nyomtatvány verzi :1'6 Nyomtatva: 2013.05,28 L0,I7.,22



A kettős könyrruitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I vx-t+z

Szervezet neve:

Az egyszer sített éves beszám cl eredmény-kimutatás | 2' (Adatok ezer forintban.)
Ala,ptevékenysé!g Vállalkozási tevékenység Összeser

"rrWelz év elz év
helyesbÍtése

tárgyév elz év elz év
helyesbÍÍése

tárgyév elz év elz év
helyesbítése

11. Rendkívi.jli ráfordÍtások

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+ L0+3-L) 1 498 842 1 498 842

ebb l: kÖzhaszn tevékenység
ráfordításai L 472 809 L 472 809

c. Ad zás el tti eredmény (A-B) -2 130 -2 130

L2. Ad fizetési k telezettség

D. AdÓzott eredmény (C-LZ)
-2 130 -2 130

13. J váhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)
-2 130 -2 130

Táiékoztat adatok

A. Kozponti koltségvetési
támogátás 855 706 8s5 706

B. Helvi onkormánvzati
koltsé$vetésl támo g atás 200 E 200 E

J

C. Az EurÓpai Uni strukturális
alapiaibÓl, íl|ewe a KohéziÓs
AlapbÓl ny jtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személvi iovedelamad
meohatározotf részének adozo
ren elkezése szerinti
felhasználásár l szÓI 1996. évi
cXXVl.torvény alapján kiutalt
osszeg

85s 706 855 706

F. Kozszolgáltatási bevétel

Az adatok konywlzsgálattal atá vannak támasztva. K nywizsgál i záradék
] tsen m Nem

Kltt'lt verzi :2.52.0 Nyomtawány verzi :1.6 Nyomtatva: 2013.05.28 L0,LL,22



A kem s kiinyrnritelt
e gys zeríisített b es zámol j a

vezet egyéb szervezet 
l

és ktizhasznrisági melléklete l px-!42

1. Szervezet azonosít adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és k zhasznrl tevékenységek bemutatása
of 

-{vbry 
*z AlapíÉ orc 1q1ar_ m$k tt vásáraltunk *e ellátás táryrl fultrtel in*k |arrításához, vaiarnint * rre]í6ál;.mr*s *slletsnek 

_'

l*sával.
r iáru|tunk hoazá" ll lt{idérrc ili' Ft*ot lr lt tt{lnk bankl lt |s*g' p{r ta *dlwg éc irod*sEer

3. K zhaszn tevékenységek bemutatása(tevékenységenként)

1.1 Név

i ]ttentsk l(Üe*la'p,íw*ny

L.2 Székhely

trányítÓszám, EEEE Teleprilés: Marcali

K zterÜlet neve: Kossuth L. KozterÜlet jellege: mnHázszá*' t Lépcs ház: t-l Emelet' n Ajr :

1.3 Bej egyz határozat száma: 
l-í|c,L m . míngldtil /m

1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 Szervezet ad száma:

trlaizm/m
1ltI lt7 il6lte ilslt3 il3 -E.EE

t.6 Képvisel neve: Vizvári Zsolt

3.1

3,2

KozhasznÚ tevékenység megnevezése: észségmeg rzés, betegség megel zés
KozhasznÚ tevékenységhez kapcsolÓdÓ kÖzfeladat, jogszabályhely:

3.3 K zhaszn tevékenység célcsoportja: Marcali Ment állomás vonzáskiirzetében él lak
3.4 Kozhaszn tevékenységb l részesÜl k !étszffi
3.5 Kozhasznri tevékenység f bb eredményei:

*rgy tub*n a l*hoss*g elld
ítÁil * Mgnrs*llomás kcrszerÍicÍÉséhez j*rultunk hoeeá A dolgorsk totl*bbkspe*sét támogtruk.

Kit n verzi :2.52,0 Nyomtatvány verzi :t.6 NyomtaNa: 2013.05.28 10.1 L,22



A kettős könyrruitelt vezető egyéb szervezet i

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I nx-raz

Szervezet neve:

4.L Felhasznált Vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Pénzeszktlz ut tárgyi eszk z vásárlás
4.2 Fe|használt Vagyonelem meg nevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Pénzeszk z L7 továbbképzéshez hozzáiáru!ás
4.3 Felhasznált Vagyonelem megnevezése Vagyonelem ért'éke Felhasználás célja

Pénzeszktlz L84 ment állomás karbantartása
Kilzhaszn tevékenvséo érdekében
Íelhasznált vagyon ki m tatása( sszesen) 642

K zhasznti tevékenvséq érdekében
fel használt Vaqvon kim tatása
(mind sszese ) 642

5. cél szerinti jutattások kimutatása

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

6. Vezet tisztségvise! knek ny jtott juttatás

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Elz év Tárgyév

5,2 cél szerinti juttatás megnevezése Elz év Tárgy év

5.3 cél szerinti jutattás megnevezése Elz év Tárgy év

cél szerinti juttatások kimutatása( sszesen)

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mind ssze3en)

6.1 Tisztség El z év (1) TárgyéV (2)

6.2 Tisztség El z év (1) Tárgy év (2)

A. Vezet tisztségvisel knek ny itottjuttatás sszeéen:

Kit lt verzl6z2.52.0 Nyomtatvány verzi :1.6 Nyomtatva: 2013,05.28 L0,LL.22



A kettős kön'ywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

Szervezet neve:

7. K zhaszn jogáIlás megállapításához szÜkséges mutat k
(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok El z év (1) TárgyéV (2)

B. Éves sszes bevéte! 1 496 972
ebb l:

c. A szeméIvi i vedelemad meqhatározott részének az
ad z rendélkbzése szerinti felhásználásár l sz l
1996. évi CXXVI. t rvény alapián átutalt sszeg 855 706

D. K zszolgáltatási bevéte!

E. Normatív támogatás

F. Az Eur pai Uni strukturális alapiaib l. illetve
a Kohézi s Alapb l ny jtott támogátás

G. Korrigált bevétel [B-(G+D+E+F)J 641 266

H. osszes ráfordítás (kiadás) 1 498 842

l. Ebb l szeméIyi jelleg ráÍordítás

J. K zhaszn tevékenység ráfordításai L 472 809

K. Ad zott eredmény ar-2 130

L. A szervezet munkáiában kÖzremÍik d kÖzérdek nkéntes
tevékenvséqet véqz -személvek száma
ía k zér ekíi nk ntes tevékénvséor l sz l
2005. évi LXXxVlll. t rvénynek íreg-fele! en)

Er forrás ellátottság mutatÓi 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>-0J B n
Ectv, 32. S (4) c) [G+12-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] n B

Társad al m i támog atottság m utat i Mutati fe/1esíÍése

Ectv, 32, S (5) a) KCL+C2)/(G7+G2) >=0,021 B n
Ectv.32. 5 (5) b) KJL+J2)/(H1+H2)>=0,51 B n
Ecttr,32. S (5) c) KL1+L2)/2>= 70 f l n B

Marcali Ment kK zalapítvány

Kitt'lt verzi :2.52,0 Nyomtatvány verzi :1.6 Nyomtatva: 2013.05.28 L0.LL,22



Marcali Ment k K za|apítvány
8700 Marcali, Kossuth L. u. 4l .

Trff

KIEGESZITO MELLEKLET
2012. december 31.

Marcali,20l 3. május 28.

/,Í,hr-.Í^
Kepvrselo

,,A k zzétett adatok k nywizsgálaÍtal nincsenek alátámasztva."



r.
Áttatános rész

1. Az egyesiilet bemutatása

A cég neve: Marcali Ment k Kozalapítvarty

Székhelye: 8700 Marcali, Kossuth L. tJ. 4L

Az alapítás id pontja: 1999.03.01 .

A beszámol tissze á |ítálsáért felel s személy:
Laki Annamária, regi sztrált mérlegképes konyvel
8700 Marcali, Noszlopy u. 36.
Regi sztráci s szám: 1 8 6282

2. A számviteli politika riivid ismertetése

a.) ltz éves beszámol tisszeállításánál alkalmazott rtékelési 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 keÍ a t rvény szerinti
bekertilési (beszerzési, el állítási) értéken értékelttik. Cs kkentetttik
azokaÍ a Szt._ben r gzített, továbbá az alapítvány Számviteli
politikájában meghatarozott értékcstikkenés, illetve értékvesztés
sszegével, ntivelttik azt a Szt.o valamint alapítványunk Számviteli

politikája szerinti visszaírás sszegével.

- az alapínány nem ék az immateriális javak, t rgi eszkozok,
tulajdoni részesedést jelent befektetések értékhelyesbítésének
lehet ségével,

_ az alapínány készletekkel nem rendelkezik,

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

_ az értékelési elvek az el z iizleti évhez viszonyína nem v ltoztak.



b.) Az értékcsökkenés elszámolásának mrÓdszere l LZ elszámolás
gyakorisága

Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása

Az éttékcsökkenés elszámolása a számviteli politika alapján, a várható
hasznáIati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó o 

,

értékből kiindulva linearis leírással állapítjuk meg éves gyakorisággal.

A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékti) tátgyi
eszközök beszerezési árát a haszná|atba vételkor egy összegben
számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

Terven feliilÍ értékcsökkenés elszámolása

Az alapínány nem számolt el tervenfeltili értékcsökkenést.

c.) Alapítás, átszervezés költségeinek elszámolása

Nem merültfel az üzleti évben alapítási, átszervezési költség.

d.) Céltartalék képzés

Az alapínány nem képzett céltartalékot.

Alap ítványunk 20 I 2 -b en nem vé gzett vál lalk ozősi tevékenysé get.



II.

A mérleghez és eredménykimutatáshoz

kapcsol d kiegé szítések

L. Mérleghez kapcsol d kiegészítések

7.I. A sz mviteli tiirvényben r gzített ki)telez el ír sok
_ az adatok az el z évivel osszehasonlíthat k,

_ a mérleg eg/es tételeinek átrendezésére nem ker lt sor,

- a mérlegform tumot nem változtattuk,

- el z évt l eltér értékelést nem alkalmaztunk,

- értéIarcsztést nem számoltunk el,

- értékhelyesbítés a mérlegben nem szerepel

- devizds tételekkel nem rendelkezik az alapínány,

- nincs hosszti lejárat kotelezettsége az alapínánynak,
_ tárgti eszkozok, immateriális javak brutt értékét, halmozott

ér t é kc s o kken é s é t k l n m e l l é kl et t ar t al m az z a,
_ a veszélyes hulladékok, kornyezetre káros anyagok nincsenek az

al ap ín ny tul aj do n b an.

1.2. A sz mviteli t rvényben nem szabdlyozott tételek
_ ér ték nélk l nyilv ántartott v agtontár glaink ninc s enek,

- árfolyam változások nem hatottak az alapín ny eszkozeire,
forrásaira,

- immobil készletekkel nem rendelkez nk,
_ az alapínány koveteléseinek értéke 0 eFt



2. Eredménykímutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

2,1. A Szt,-ben rögzített kötelező előírdsok
_ aZ adatok az előző evivel összehasonlíthatók,
_ az eredménykimutatás készítésénél nem tértiink át az eglik eljórósról

(v ál t oz atr ó l) a más ilcr a,
_ az eredménykimutatás eg/es tételeit nem vontuk össze,

- a rendkívüli bevételeket, rendkívüli ráfordításokat nem szómoltunk el
tárgl évben,

_ a kapott tómogatások összegei azglábbiak szerint oszlanak meg:

Megnevezés Osszes (eFt)
Kor ' '' koltségletési támogatás (szja I%) 706

5
Egyéb támogatás (lqkos s ági, vállalati) 100
Összesen 811

_ kutatás és a kísérletifejlesztés kaltségei nem voltak tárgl évben,

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

3. Tájékoztat rész

3.I. A Szt -ben r gzí'tett k telez el ír sok

- Szt.-ben el írtakon t lmen en nincs sziilcség további informáci k
megadására, mivel a számviteli alapelvek érvényesítése elegend a
megbízhat és val s sszképnek a mérlegben, cE
er e dm énykimut at á s b an t o r t én b emut at s áho z,

_ nincsenek a Szt. el írásait l val olyan kivételes eltérések, amelyek az
eszk zolcre, forrásolva, pénziigli helyzetre és eredményre gtakorolt
hatása a val s osszképhez sziikséges,

- az zleti év mérlegfordul napját nem változtattuk meg,
_ mérlegen kíviili egléb tételek nincsenek,
_ lekatatt furtalék nem szerepel a mérlegben



A kiegészíto mellékletben nem minden
informáci k ) affIelyekre ugyan torvény
tételek, aZ eszkozÓk és fonások nem
ráfordítások nem fordultak el .

esetben találhat ak meg azok aZ
hivatkozik, de szervezetunknél a
Iéteznek, illetve a bevételek és

Kie g észít m e l lé kle t ki m u ta tá s a i n a k j egy zé ke

Megnevezés Kimutatás száma

Immateri á1 i s j avak á1 1 o m anw álto zás áv al kapc so l ato s adatok

- Brutt érték változása

- Halmozott értékcsokkenés vá tozása

- Targyévi értékcs kkenési leírás

- Enékhelyesbítés

Ila. sz. kimutatás

llb. sz. kimutatás

Ilc. sz. kimutatás

Lld. sz. kimutatás

Targyi e szko zok állom ányv álto zás áv aI kapc so lato s adatok

- Brutt érték változása

- Énékc sokkené s v áItozása

- Targyévi értékcsokkenési leírás

- Értékhelyesbítés

2la. sz. kimutatás

zlb. sz. kimutatás

2lc. sz. kimutatás

zld. sz. kimutatás

P énze szkozcik al akul ása 3. sz. kimutatás



I/a,sL kimutatós
Immateriális j avak állományváltozása

a) Bruttó érték változása
Adatok ezer Ft-ban

b) Halm ozott értékcsiikkenés válto zása
I/b,sz. kimutat s

Adatok ezer Ft-ban

c) Tárgyévi értékcstikkenési leírás
I/c.sL kimutatds

Adatok ezer Ft-ban

d) Ertékhelyesbítés
I/d.sz. kimutat s

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés Nvit Ntivekedés Cstikkenés Atsorolás Zár
Vagyoni értékti iogok
Üzleti vagy césérték
Szellemi termékek 8 I
Kísérl. fej l.aktivált értéke
Alap. -átszerv. akt. értéke

Megnevezés Nyit Ntivekedés Cstikkenés Atsorolás Zár
Vagyoni értékti jogok
IJz|eti vagy cégérték
Szellemi termékek 8 8
Kísérl. fejl.aktiv á|t értéke
Alap. -átszerv. akt.értéke

Megnevezés
TervszerÍnti leírás Terven

feliili leír.

Osszesen

LÍneárÍs Degresszív
Teljesítm.
aránYos

Vagyoni értékti iogok
Üz|eti vagy cégérték
Szellemi termékek

$ísérl. fej l.aktiv ált értéke
Alqpí t. -átszerv. akt. értéke

Megnevezés Nvit Ntivekedés Csiikkenés Zár
Yagyoni értékti jogok
Szellemi termékek



Tá rgyi eszközö k állo má nyv áútozár:"' "' 
kim ut atds

a) Bruttó érték változása

b) E rtékcstikkenés változása
2/b.sa kimutat s

Adatok ezer Ft-ban

c) Tárgyévi értékcsiikkenés leírás
2/c,se. kimutat s

Adatok ezer Ft-ban

Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés Nvit Ntivekedés Cstikkenés Atsorolás Zár

Ingatlanok és a kapcs.
vagyoni énékii iogok
Mtiszaki berendezések,
gépek, jármuvek l 066 l 066

Egyéb berend.,
felszerel., iármuvek

2r7 6 44r 26r7

Tenyészállatok
Beruházások

Megnevezés Nvit Niivekedés Csiikkenés Atsorolás Zár
Ingatlanok és a kapcs.
vagyoni értékií jogok

Mtíszaki berendezések,
gépek, jármuvek 365 15s 520

Egyéb berend.,
felszerel., jármtivek 2166 451 26r7

Tenyészá11atok

Beruházások

Megnevezés Tervszerinti leírás Terryen Összesen
Lineáris Degresszív Teljesítm.

arányos
feliili leír.

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

iármtivek
155 15s

Egyéb berend.o
felszeÍ., jármrivek 45t 451

Tenyészá11atok

Beruhénások



d) Ertékhelyesbítés

Pénzeszkiizti k a la ku lá sa

2/d.sz. kimutat s

Adatok ezer Ft-ban

3,s2. kimutat s

Adotok Ft-ban

Megnevezés NyÍt Niivekedés Csiikkenés Zár
Ingatlanok és a kapcsol d
vagyoni értékii jogok
Mtiszaki berendezéseko
gépek, jármiivek
Egyéb berendezések,
fel szerelések, j ármtivek

Nyít Bevételek Kiadások Zr
@;ipénztár 3682s 3 840
Bankszámla 1358861 I 68688 I

Szja IoÁ 7060 I 8
Ön ko rmányz:ati támo gatás 5000
Vállalati tlpogatás 70000
Lakossági tár4ogatás 30000
KIII pályázat I 50000
Banki kamat l 0s20
Eszkti zbeszerzések 441090
Uzemanyag 1 68s0
Irodaszer 9000
Egyéb anyagok a Ment állomásnak
(tÍszt.szerek, ellátáshoz sziikséges
ag-ok)

l 83 693

Postaktiltség 2205
Banki ktiltség 2r9ts
Kerekítés 17 50
Összesen 1395686 971538 676503 169072r


