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A kett s kiinywitelt vezet egyéb szeryezet
egyszeríísített beszámoltíja és kiizhábznrÍságÍ melléklete I nx_r+z

Szervezet neve:

II 
Szívbetegei n kért K zalapítvány

Az egyszer sített éves beszámoI mérlege (AdatokezerfoÍintban.)

Elz év Elz év
helyesbítése

Tárgyév

EszKÖzÖK (AKTíVÁrc)

A. Befektetett eszkozok 262 1 061
l. lmmateriáIis javak

7 3

ll. Tárgyi eszkozok 255 1 058
lll. Befektetett pénzugyi eszk zok

B. Forgleszkozok 1 310 776
l. Készletek

ll. K vetelések

lll. Értékpapírok

lV. Pénzeszkozok 1 310 776
C. Aktív id beli elhatárolások

EszrÖzÖK ÖsSZESEN L 572 1 837

FoRRÁSoK (PASSzívÁr1
D. Saját tŐke L 572 1 837

l. lndulÓ t ke/jegyzett t ke 30 30

l l. TŐkeváItozás/eredmény 776 1 541

lll. Lekotott tartalék

lV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységb l 766 266

V. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységb l

D. Tartalék

E. Céltartalékok

F. Kotelezettségek

l. Hoss z(l lejárat kotelezettségek

ll. Rovid lejárat kotelezettségek

ponnÁsoK ÖsszesEN
1,572 1 837

Klt k verzi :2.52.0 Nyomtatvány verzi :l.3 Nyomtatva: 2013.05,25 13.23.39



A kettős könyrryitelt vezető eevéb szervezet i

egyszerűsített beszámolója és közháóznúságÍ melléklete i vx-t+z

Szervezet neve:

Az egyszer sÍtett éves beszámot eredmény;'K,^"r"*á"@.
Alaptevékenység Vállal kozási tevékenység Összesen

elz év elz év
helyesbítése

tárgyév elz év elz év
helyesbíÍése

tárgyév eIz év elz év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettÓ árbevétete

?. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3' Egyéb bevételek
970 702 970 702

; tqgdíj, alapít t l kapott
oeTtzetes

- támogatások 237 228 237 228

- adományok
733 474 733 474

4. PénzÜgyi m veletek bevételei
19 L7 1g 11

5. RéndkívÜli bevételek

ebb l:

_ alapítÓtÓl kapon befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (t+z+3+4+5) 989 7L3 989 7L3

ebb l: kozhasznrj tevékenység
bevételei 989 7L3 989 7L3

6. AnyagjellegŰ ráfordítások L45 245 L45 245

7. Személyi jelleg í ráfordítások

ebb l: vezet tisztségvisel k
juttatásai

s. Értekcsokkenési teírás 78 202 78 202

9. Egyéb ráfordítások

10. PénzÜqvi mriveletek
ráfordításdi-

t

Kat lt verzi :2.52,0 Nyomtatvány verzi :l.3 Nyomtatva: 2013.05.25 13.23.39
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Szervezet neve:

Szívbetegei n kért K zalapÍtvány

Az egyszer sített éves beszámol eredmény-kimutatása 2. (Adatake*erforintban.)
Ala ptevékenység Vállall ozási tevékenység Összesen

elz év elz év
helyesbÍÍése

tárgyév elz év elz év
helyesbÍtése

tárgyév elz év elz év
helyesbÍtése

tárgyév

11. Rendkívuli ráfordítások

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+L3-) 223 M7 223 u7
ebb l: kozhaszn tevékenység
ráfordításai

c. Ad zás el tti eredmény (A-B) 766 266 766 266

12. Ad fizetési k telezettség

D. Ad zott eredmény (c-12)
766 26G 766 266

13. JÓváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)
766 266 766 266

Táiékoztat adatok

A. Kozpontl k ltségvetési
támogátás 237 228 237 228

B. Helvi nkormánvzati
koltsé gvetési támo g atás 20 38 20 38

C. Az Eur oai UniÓ strukturális
alaoiaib l. ílletve a Kohézi s
Aa'pbrl nyrijtott tám og atás

D. Normatív támogatás

E. A személvi iovedelamad
meo hat ározott részé ne k adozi
ren elkezése szerinti
felhasználásár l sz l 1996. évi
cXXVl.tÖrvény alapján kiutalt
sszeg

237 228 237 228

F. K zszolgáltatási bevéte!

Az adatok konywizsgálattal alá vannak támaszva. K nynrizsgál i záradék 1 tsen m Nem

Kit lt verzi6z2.52.0 Nyomtatvány verzi :1.3 Nyomtatva: 2013.05.25 13.23.39



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

vezet egyéb szewezet 
l

és kiizhásznrisági melléklete l prc-L4z

1. Szervezet azonosít adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és k zhasznÚ tevékenységek bemutatása

3. K zhaszn tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

ivb gt*g,ei n lr,Ért K eal*píhrány

L.2 Székhely

lrányítlszám, EEEE TelepÜlés: Marcali

KozterÜlet neve: Széchenyi KozterÜlet jellege: mnHázszám: h?'rt l Lépcs ház:

1.3 Bej egyz határozat szárna: FR' Ets . mí[íl9l9l5l,m
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 Szervezet ad száma:

W1zEtrlm
EEEEEEEE-E.EE

1.6 Képvisel neve: Hotváth Hainalka

9".lrpít"-*ryry nk célja a Malgal iban él szÍ
irgyi fult&ltk biztosítfur v*t*mint *z orrrosok *s *paor tovrlbbltépl*eénck bilnsrt s*, j m á*r*k

[rl*s*. mtjl. ál során is m*grend*zésne lr*rÜ|t *.l ,tÉkony Ténc ánsv trffi b*l, m*lyen i r*srt uenrclr
m*n1pklcal t*tqssr ErÉk*ny*gítnkot * b ÍÜlyt *ssclg$l *nyaqolet v{sár*ltrnk * betag*k

lái&rthg:. Ezsn kívÜl ingpncs l*kosseqi grr*st si*rveemik' le dh}iie nÜ*ségee enyqad
iekdlzs!rut i3 Al*FÍtutny nk v&*rolta mng. rov*tl** Mwcali l{srh*z *poléinak ÉongrEs usi xszv*mla

s rámog*ttuk * tárgy É\Í s rán.

3.1

3,2

Kozhaszn tevékenység megnevezése: meg rzés, betegségmegel zés, eil-i tev.
KÖzhasznu tevékenységhez kapcsolÓdÓ kozfeladat, jogszabályhely:

3.3 Kozhaszn tevékenység célcsoportja: Marcali vonzáskcirzetében éI lakoss
3.4 Kozhasznu tevékenységb l részestil k létszáma:
3.5 KÖzhasznti tevékenység f bb eredményei:

KG késsÜ|Ék, kisebb Íüld irgyi cas
sehman BrÉkenyeég m*gval sítiisilhaz.

Kit h verzi :2,52.0 Nyomtatvány verzi :l.3 NyomtaNa: 2013.05,25 L3,,23.39
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A kett s ktinyrnritelt
e gys zeríisített b eszámot j a

vezet egyéb szer:vezet l

és ktizhásznriságí melléklete l px-1'42

Szervezet neve:

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

5. cél szerinti iutattások kimutatása

6. Vezet tisztségvisel knek ny jtott juttatás

4,L Felhasznált Vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Pénzeszk z 1, OO2 tárgyi eszk z vásárlás
4.2 Felhasznált Vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Pénzeszk z 245 anyagvásárlás,szolgáltatás i génybevétel

4,3 Felhasznált Vagyonelem megnevezése Vagyonelem énéke Felhasználás célja

Kilzhaszn tevékenvséo érdekében
felhasznált vagyon kim tatása( sszesen) L 247

Ktizhaszn tevékenvséo érdekében
Íelhasznált vaqvon kim tatása
(mindtisszese l 7,247

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 issze3en)

6.1 Tisztség El z év (1) TárgyéV (2)

6.2 Tisztség E| z év (1) Tárgy év (2)

A. Vezet tisztségvisel knek ny jtott
juttatás iisszeÉen:

Kitt'lt verzi :2.52.0 Nyomtatvány verzi :1.3 Nyomtatva: 2013.05.25 13.23.39
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A kett s kiinyrnritelt vezet eevéb szervezet l

egyszeríísített beszámol ja és ktizhásznrrisági melléklete I lx_r+z

Szervezet neve:

7. Klzhaszn jogállás megállapításához sziikséges mutat k
(Adatok ezer forintban,)

Alapadatok El z év (L) TárgyéV (2)

B. Éves sszes bevétel 989 7L3
ebb l:

c. A személy! it'vedelemad meghatároiffi
ad z renddlk-ezése szerinti felhásználásár l szolo-
1996. évi CXxVl. ttiruény alapián átutalt ssze 237 ?.28

D' K zszolgáItatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. A4 Eur pai Uni strukturális alapiaib l. illetve
a Kohézi s AIapb l nyrijtott támogátás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)J 752 485
H. Összes ráfordítás (kiadás) 223 M7
l. Ebb l szeméIyi jelleg ráÍordítás

J. K zhaszn tevékenység ráÍordításai

K. Ad zott eredmény
766 266

L. A szerve'zet munkáiában k zremÍik d k zérdekÍi iinkéntes
tevékenységet vég z 'személvek száma
(a ktizérilekÚ tinkéntes tevékénvséqr l sz l
2005. évi LXxxvlll. t rvénynek frreg-fele! en)

Er forrás ellátottság mutatli Mutat teljesítése
lgen ÍVem

Ectv.32. S (4) a) t( n B
Ectv.32. S (4) b) [K1+K2>=0] B n
Ectv, 32. 5 (4) c) [(11+12-A7-A2)/(H7+H2)>=0,25] n B

T ársad al m i támog atottság m utatii Mutat teljesítése

Ectv.32, S (5) a) KCL+C2)/(G1+G2) >=0,02]i B n
Ectv. 32, S (5) b) KJL+J2)/(H7+H2)>=0,5J n B
Ectv.s2. I (5) c) KLL+L2)/2>= 10 f l n B

Kit lt verzi :2.52.a NyomtaWány verzi :l.3 Nyomtatva: 2013,05.25 13.23,39
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I.
Áttatános rész

1. Axz egyestilet bemutatása

A cég neve: Szívbetegeinkért K zalapítvríny

Székhelye: 8700 Marcali, Széchenyiu.I7-2L

Az alapitás id pontja: 1995.03.06

A beszámol iissze 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 rtivid ismertetése

a.) Az éves beszámol iisszeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

A számvitelr l sz l 200L. évi LXXIV. ti'rvénnyel m dosított 2000. évi
C. t rvényben (tov bbiakban: 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 r gzített, továbbá az alapitvény Számviteli
politikájában meghatarozott értékcs kkenéso illetve értékvesztés
sszegével, n velttik azt a Szt., valamint alapítvanyunk Számviteli

politikája szerinti visszaírás 'sszegével.
_ az alapínány nem élt az immateriális javak, t rgti eszkozok,

tulajdoni részesedést jelent befektetések értékhelyesbítésének
lehet ségével,

_ az alapínány készletekkel nem rendelkezik,

_ az alapín ny kiiftldi pénzértélcre sz l eszkozokkel és
ktitelezetts égekkel nem rendelkezik,

_ az értékelési elvek az el z iizleti évhez viszonyína nem változtak.



b.) Az értékcsökkeriés elszámolásának mródszere l IZ elszámolás
gyakorisága

Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása

Az értékcsökkenés elszámolása a számviteli politika alapján, a várható
használati időnek megfelelően történik. Az énékcsökkenést a bruttó " ,

értékből kiindulva lineáris leírással átlapítjuk meg éves gyakorisággal.

A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték a|atti (un. kis értékű) targyi
eszközök beszerezési aÍát a hasznáLatba vételkor egy összegben
számoljuk el énékcsökkenési leírásként.

Terven felülÍ értékcsökkenés elszámolása

Az alapínóny nem számolt el tervenfelüli értékcsokkenést.

c.) Alapí tás, átszervezés költségeinek elszámolása

Nem merült fel az üzleti évben alapítási, átszervezési költség.

d.) Céltartalék képzés

Az alapínány nem képzett céltartalékot.

Alapítvanyunk 2 0 1 2-ben nem végzett vállalk ozási tevékenységet.



b.) Az értékcsökkenés elszámolásának módszere l 7Z elszámolás
gyakorisága

Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása

Az értékcsökkenés elszámolása a számviteli politika alapján, a várhatő
használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó
értékből kiindulva lineáris leírással állapíduk meg éves gyakorisággal.

A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékű) tárgyi
eszközök beszerezési arát a hasznáLatba vételkor egy összegben
számoljuk el énékcsökkenési leírásként.

Terven felülÍ értékcsökkenés elszámolása

Az alapínány nem számolt el tervenfelüli értékcsökkenést.

c.) Alapítás, átszervezés költségeinek elszámolása

Nem merült fel az üzleti évben alapítási, átszervezési köttség.

d.) Céltartalék képzés

Az alapínány nem képzett céltartalékot.

Al ap ítvanyunk 2 0 I 2 -b en nem vé gzett vál l alk ozási tevékenys éget.



2. Eredmény_kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

2.1. A Szt.-ben rögzített kötelező előírósok
_ aZ adatok az előző évivel összehasonlíthatók,
_ az eredmény-kimutatás készítésénél nem tértünk ót az egik eljárósról

(vóltozatról) a másilcra,
_ az eredmény-kimutatás egles tételeit nem vontuk össze,

- a rendkívüli bevételeket, rendkívüli ráfordításokat nem számoltunk el
tórgl évben,

_ a kapott támogatások összegei az'alábbiak szerint oszlanak meg:

Megnevezés Osszeg (eFt)
KÖz- ' -' koltsépletési támogatás (szja I%) 228

38
Vállalati támogatás r40

295
Összesen 701

_ kutat s és a kísérletifejlesztés koltségei nem voltak t rg,l évben,

2.2. A sz mviteli t rvényben nem szab lyozott tételek
_ rendkíviili bevételek és r fordít sok nem voltak tárgl éyben,

3. Tájékoztat rész

3,I. A Szt.-ben r gzített k telez el ír sok
_ Szt.-ben el írtakon t lmen en nincs sziikség további informáci k

megad sára, 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 hoz,

- nincsenek a Szt. el írásait l val olyan kivételes eltérések, amelyek az
eszkozolcre, forrásolva, pénz gli helyzetre és eredményre gtakorolt
hatása a val s osszképhez sziikséges,

- aZ zleti év mérlegfordul napját nem változtattuk 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 eszkozok és fonások nem
ráfordítások nem fordultak el .

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

Kie g észít m e llé klet ki m u ta tá s a i n a k j egy zé ke

Megnevezés Kimutatás száma

Immateriáli s j avak állomanyválto zás áv aI kapc so lato s adatok

- Brutt érték változása

- Halm ozott értékcsokkené s v áItozása

- Targyévi értékcsokkenési leírás

- Enékhelyesbítés

Ila. sz. kimutatás

Ilb, sz. kimutatás

Ilc. sz. kimutatás

Ild. sz. kimutatás

Tárgyi eszkozok állom ányv áltozásával kapcsolatos adatok

- Brutt érték változása

- Értékcs kkenés váItozása

- Tángyévi értékcsokkenési leírás

- Éftékhelyesbítés

Lla. sz. kimutatás

zlb. sz. kimutatás

Zlc, sz. kimutatás

zld. sz. kimutatás

P énzeszkozok al akulása 3. sz. kimutatás



I/a.sz. kimutatós
Immateriális j avak állomán yv áitozása

a) Bruttó érték váitozása
Adatok ezer Ft-ban

b) Halmozott értékcstikkenés vá ltozása
I/b.sz. kimutat s

Adatok ezer Ft-ban

c) Tárgyévi értékcstiktrenési leírás
I/c.sz. kimutat s

Adatok ezer Ft-ban

d) Ertékhelyesbítés
I/d,sz. kimutatds

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés Nyit Niivekedés Cstikkenés Átsorolás Zár
Vagyoni értékti jogok
Űz|eti vagy cégérték
Szellemi termékek r68 168
Kísérl. fej l' aktiv áIt értéke
Alap .-átszerv. akt. értéke

Megnevezés Nvito Ntivekedés Csiikkenés Atsorolás Zár
Vagyoni értékti jogok
Üzleti vagy cégérték
Szellemi termékek r62 aJ 165
Kísérl. fej l. aktiv ált értéke
Alap. -átszerv. akt. értéke

Megnevezés
Tervszerinti leírás Terven

feliili leír.

Osszesen

LineárÍs Degresszív
Teljesítm.
arányos

Vagyoni értéktí jogok
L]z|eti vagy cégérték
Szellemi termékek 3 3
Kísérl. fej l.aktiv áIt értéke
Alapí t.- átszerv' akt. értéke

Megnevezés Nyit Niivekedés Cstikkenés Zár
yqeyoni értékti jogok
Szellemi termékek



2/a.sL kimutatós
Tárgyi eszköztik állományváltozása

a) Bruttó érték változása
Adatok ezer Ft-ban

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

Adatok ezer Ft-ban

c) Tárgyévi értékcstikkenés leírás
2/c.sz. kimutaÚ s

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés Nyit Ntivekedés Csiikkenés Atsorolás Zár l
Ingatlanok és a kapcs.
vagyoni értékií jogok

Mtiszaki berendezés k,
gépek, iáÍmtivek

3573 997 -777 3793

Egyéb berend.,
felszerel. , iármrivek

1427 5 +777 2209

Tenyészál1atok
Beruházások

Megnevezés Nyit Ntivekedés Csiikkenés Atsorolás Zár t

Ingatlanok és a kapcs.
vagyoni értékti iogok
Mtiszaki berendezések,
gépek, iáÍmtivek

3496 r66 -777 288s

Egyéb berend.,
felszerel., iármtivek

t249 33 +777 2059

Tenyészál1atok
Beruhénások

Megnevezés Tervszerinti leírás Terven Osszesen
Lineáris Degresszív Teljesítm.

arányos
feliili leír.

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

iármtivek

166 t66

Egyéb berend.,
felszef., jármiivek 33 33

Tenyészá11atok

Beruhánások



d) Ertékhelyesbítés

P énzeszktizii k a la ku lás a

2/d.sz. kimutatds

Adatok ezer Ft-ban

3.s2. kimutat s

Adatok Ft-ban

Megnevezés Nyit Niivekedés Cstikkenés Zár
Ingatlanok és a kapcsol d
Vagyoni értékii jogok
Mtiszaki berendezéseko
gépek, jármtivek

Egyéb berendezések
fel szerelések, j ármtivek

Nyit Bevételek Kiadások Zár
$@;'ipénztár I 0045 0
Bankszámla 482578 776448
Lektitiitt betét 817851 0

lqia 1,'Á 228287
Onkorm ás 38260
Vállalati trímogatás I 40000
LakosságÍ támogatás 294900
Banki kamato kerekítések tt47 5

Eszkiizbeszerzések 1001974
Lakossági szíÍrés anyagkiiltsége 10236
Egy b anyagok (szakkiinYvlgY gyászati anyagok) 79222
Postakiiltség 9040
Terembérlet 30000
Kongresszusi rlészvétel díj a 36000
Telefondíj 3004
Egyéb szolgáltatás 77470
Kerekítés 2
Osszesen 131047 4 712922 1246948 776448


