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2. Tárgyévben végzett alapcé! szerinti és k zhasznri tevékenységek bemutatása
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3.

Ktizhaszn tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.]_
3.

Kozhasznú tevékenységmegnevezése:

oktatás, nevelés, képességfeilesztés

2 Ko zhasznu tevékenység hez kapcsolód ó kozfelad at, jogszabáIyh ely:
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l*pmiiv*leti lrl*tgmatika ver gnyt, mgly évgk ótg sikeresnmük'd, ff , gó jt {}r rágot lgí d,
*gmérett té ie a diákeknak.
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r.

Áttatános rész

1.

Az egyesiilet bemutatása

A

cég neve:

Székhelye:

Az

alapítás id pontja:

Sztv árv ány Kózal ap ítv ány

8700 MarcaIí, MikszáthK. tl. 10.
1997 .07.I4.

A beszámoló tisszeállításáért felel s személy:
Laki Ann amár ia, r e gisztr ált mérl e gkép e s konyve l
8700 Marcali, Noszlopy u. 36.
Regisztrációs szám: 186282
2.

A számviteli politika riivid ismertetése
a.)

Az éves beszámoló iisszeállításánál alkalmazott órtékelési eljárások

A számvitelr l szóló 200I. évi LXXIV. ttirvénnyel módosított 2000. évi

C. torvényben (továbbiakban: Szt.) foglalt elóírásoknak megfelel en a
befektetett eszkóz ket, valamint a forgóeszkilzilket a tcirvény szerinti
bekeríilési (beszerzési, eL állitásí) értékenértékelttik.Cs kkentetttik
azokat a Szt.-ben ricgzített, továbbá az a|apitvány Számviteli
politikájában meghatározott értékcsokkenés,illetve értékvesztés
<isszegével, nciveltiik azt a Szt., valamint alapitványunk Számviteli

politikája szerinti visszaírás osszegével.

alapínány nem ék az immateriális javak, tárgyi eszktjzók,
tulajdoni részesedéstjeIent befektetések értékhelyesbítésének

- az

lehet ségével,

- az alapítvány készletekkel nem rendelkezik,
- az alapínány k Wldi pénzértélcreszóló

eszkt)zókkel

kcitelezetts égekkel nem rendelkezik,

-

az értékelésielvek az

el

z

zleti évhez viszonyítva nem változtak.

és

b.) Az

értékcsökkenés elszámolásának módszere
gyakorisága

l ilz

elszámolás

Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása

Az

értékcsökkenés elszámo|ása a számviteli politlka alaplán, a váthatő
hasznáIati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó
értékbőlkiindulva lineáris leírással állapítjuk meg éves gyakorisá ggal.

A

Ft egyedi beszerzési értékalattí (un. kis értékű)tárgyi
eszközök beszerezési árát a hasznáIatba vételkor egy összegben
100.000

számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
Az alapínány nem számolt el tervenfelüli értékcsökkenést.
c.) Alapításo átszervezés köItségeinek elszámolása

Nem merültfel az üzleti évben alapítási, átszervezési köttség.
d.) Céltartalékképzés

Az alapítvány nem képzett céltartalékot.
Alapítványunk 20

l 2 -b

en nem

v é gzett

vállalk ozási tevékenys é get.

rI.

A mérleghez és eredmény-kimutatáshoz
kapcs oló dó kíegészítések

1

. Mérleghe

1.1.

z kapcsolódó kiegé szítések

A szdmviteli

t

rvényben r gzített kiitelez

el írások

- az adatok az el z évivel ósszehasonlíthatók,
- a mérleg egyes tételeinek átrendezésére nem keriilt sor,
- a mérleg formátumot nem változtattuk,
- el z évt l eltér értékeléstnem alkalmaztunk,
- értékvesztéstnem számoltunk el,
- értékhelyesbítésa mérlegben nem szerepel
- devizás tételekkel nem rendelkezik az alapítvány,
- nincs hosszti lejárat kótelezettsége az alapínánynak,
- tárgti eszkc)z k, immateriális javak bruttó értékét,halmozott
értékcs cikkenés ét k l tjn mell ékl et t artalmazza,

-a

veszélyes hulladékok, k rnyezetre káros anyagok nincsenek az
al ap ín ány tul aj donáb an.

1.2.

A számviteli t rvényben nem szab lyozott tételek
- értéknélkiil nyilvántartott vagyontórgyaink nincsenek,
- árfolyam változások nem hatottak oz alapínány eszkózeire,
forrásaira,

-

immobil készletekkel nem rendelkez nk,
az alapítvány kciveteléseinek értékel0 eFt.

2. Eredmény-kimu tatáshoz kapcsolódó kíegészítések
2.1.

A Szt.-ben rögzített kötelező előírások

-

2.2.

az adatok az előző évivel összehasonlíthatók,

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

eg1,,ik

eljárásról

az eredmény-kimutatás eg/es tételeit nem vontuk össze,

a rendkívüli bevételeket, rendkívüli ráfordításokat nem számoltunk el

tárgl évben,

alapítványunk 20]2-ben a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól kapott
támogatóst sikeres pályázatot követően: 400 eFt,
kutatás és a kísérletifejlesztés költségei nem voltak

tárg\,1

évben,

A szómviteli törvényben nem szabdlyozott tételek

-

rendkívüli bevételek és ráfordítások nem voltak tárgy évben,

3. Tájékoztatő rész
3.1.

A
-

Szt.-ben rögzíteű kötelező előírdsok

Szt.-ben előírtakon tulmenően nincs szülcség további információk
megadasára, mivel a számviteli alapelvek érvényesítéseelegendő a
megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredménykimut at ás b an történő

b

emut atás ához,

-

nincsenek a Szt. előírásaitól való olyan kivételes eltérések, amelyek az
eszközölcre, forrásolcra, pénzüglli helyzetre és eredményre g1,1akorolt
hatása a valós összképhez szülcséges,

-

az üzleti év mérlegfordulónapját nem változtattuk meg,

mérlegen kívüli eg,,éb tételek nincsenek,
lekatött tartalék nem szerepel a mérlegben

A

kiegészítőmellékletben nem minden esetben találhatóak meg azok az
információk, amelyekre ugyan törvény hivatkozik, de szervezettinknél a
tételek, az eszközök és fonások nem léteznek, illetve a bevételek és
ráfordítások nem fordultak elő.

Kíeg észítmelléklet kimutatásaínak j egy zéke

Megneyezés
Immateriális
-

T ár

gyi

j

kimutatás száma

avak állományv áItozásával kapcsolatos adatok

Brutt

Ila. sz. kimutatás

értékváltozása

- Halm ozott értékcsokkenésváltozása

Ilb. sz. kimutatás

- Tárgyévi értékcsokkenésileírás

Ilc. sz. kimutatás

- Étekhelyesbítés

Ild. sz. kimutatás

es

-

zko z ok

Brutt

á1

1

om ányv áltozásáv al kap

értékváltozása

csol

ato s

adatok
2la. sz. kimutatás

- Énekc sokkenés v áltozása

zlb. sz. kimutatás

- Tárgyévi értékcsokkenésileírás

Zlc. sz. kimutatás

- Étekhelyesbítés

2ld. sz. kimutatás

p énzeszkózok alakulás a

3. sz. kimutatás

I/usz" kímutatás

Immateriális j avak állomán yv áltozása
a)

Bruttó értékváltozása
Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

Nyító

Vagyoni értékiiiogok
Üzleti vagy cégérték
Szellemi termékek
Kísérl.fei l.aktiv áIt értéke
Alap .-átszerv. akt. értéke

0

b)

1l{iivekedés csiikkenés Atsorolás

Zár

6

6

I/b.sa kimutatás

Halmo zott értékcsökkenésv áltozása

Ádatok ezer Ft-ban

Megnevezés
Vagyoni értékliioeok
Uzleti vagy céeérték
szellemi termékek
Kísérl.fei l.aktivált értéke

Nvitó

Niivekedés

0

6

cstikkenés Átsorolás

Zár
6

Alap .-átszerv. akt. értéke

I/c.sz. kimututós

c) Tárgyévi értékcsiikkenésileírás

Adatok ezer Ft-bun
Terven
Ossze en

Megnevezés
Vagyoni értéktíiogok
Űzleti vagy cégérték
Szellemi termékek
Kísérl.fei 1. aktiv áIt értéke

Tervszerinti leírás
Teljesítm. feliili leír.
Lineárís Degresszív aránvos

6

6

Alapí t. - átszerv. akt. értéke

d)

l/d.sz. kimutatds

Ertékhelyesbítés

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés
Vagyoni értéklíioeok
Szellemi termékek

Nvitó

Ntivekedés

csiikkenés

Zár

Tárgyi eszközök állományváltozása
a)

2/a.sn kimutatús

Bruttó értékvá|tozása
Adutok ezer Ft-ban

Megnevezés

Nvitó

Niivekedés csiikkenés Atsorolás

Zár

tngatlanok és a kapcs.
vagyoni értékiíiogok

Mtíszaki berendezések,
gépek, iármtívek
Egyéb berend.,
felszerel. , jármtivek
Tenyé szállatok

395

106

501

Beruházások

b) E

2/b.sz. kimutatás

rtékcsiikkenésválto zása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

Nvitó

Niivekedés

9I

I54

csiikkenés Atsorolás

Zár

Ingatlanok és a kapcs.
vagyoni értékiíiogok
Mtiszaki b erendezés ek,
gépek, jármtívek
Egyéb berend.,
felszerel. , jármtívek

245

Tenyé száIlatok

Beruházások

2/c.sz. kimutatás

c) Tárgyévi értékcstikkenésleírás

Tervszerinti leírás

Megnevezés

Líneáris
Ingatlanok és a kapcs.
vagyoni értéktíiogok
Mtíszaki
berendezések, gépek,
iármuvek
Egyéb berend.,
felszet., iármtívek
Tenyé szállatok
Beruházások

I54

Degresszív

Teljesítm.
arányos

Adatok ezer Ft-ban
Terven
összesen

feltilí leír.

L54

d)

2/d.sz. kimutatás

Értékhelyesbítés

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

Nyitó

Niivekedés

Zár

csiikkenés

Ingatlanok és a kapcsolódó
vagyoni értékiiiogok

Mtiszaki berendezések,
gépek, jármtivek

Egyéb berendezések
felszerelések, j ármtivek

p énze szkti zók al a kulá

3.sz. kimututds
s

Nyitó
IJázi pénztár
Bankszámla
AMV szervezésb I származó bevétel
Banki kamat
Szj a loÁ
Nemzetí Er forrás Minisztérium támogatása
Kapott ki'lcsiin
Eszkiizbeszerzések
Iroda zer
AMV-vel kapcsolatos anyagok
Postakiiltség
Internet
AMV-vel kapcsolatos szolgáltatás (feladatlap
s okszorosításo versenyrendezés)
Számítástechnikai szolgáltatás (domain
regisztráci o internetes portál készítés,weblap)
Pályázati díi
Bankí kiiltsée
Versenyszervez k díj azása iárulékokkal egviitt
összesen

33110
529205

a
Adutok Ft-ban
Bevételek Kiadások
Zár
I225
717316
6353725

I266I
I4780
400000
3000

II2705
I64844
215959
151935

35686
3806138
3429
8158

I17346
20lI7 40

5623I5

6784166

6627940

718541

