
tmrnírxh 
, ot3-2/2a4v

Marcali Noszlopy Gáspár Alapítvány
8700 Marcali, Szóchenyi u, 60.

KIEGnszÍrÓ nnnLLEKL§T
2*|6. december 3í..

Marcali, 2017 , március 13.

.^^^.ffi%Marcali Nosaopy Gáspár kéPViSelő
Alapítvány

87oo Marcali, széchén}rl u.60.A§2.:19r9655?-t-t+
sdsz.: l 0403947-394 í 2o47-oooooooo

AlapltvB:199.|

,,A kaiz7"étett adatclk könyvv ízsgíiaítal nincsenek alítÁmasztv a."



I.
Álhlános rósz

!". Az egyesület bemutatása

A cég nevo:

§zóktrelye:

Marcali Noszlopy Gáspár Alapítvány

8700 Marcali, Széchenyi u. 60.

Az alapítás időponda: l991 .04.15

A beszárnoló összeállításáérj felelős személy:
Laki Ann amátia, regi sztrált mórl egképes k önyvelő
8700 Marcali, Múzeum köz 18.2l8.
Regisztrációs szám : 186282

2. A számviteli politika rövid ismerteíóse

a.) Az éves beszámoló összeállításánál alkalrnazott órt$kelési eljárások

A számvitelről szőIó2001. óvi LXXIV. törvénnyel rnódosított 2000. óvi
C. törvónyben (tovdbbiakban: Szt.) foglilt előírásoknak megf'elelően a
befektetett eszközöket, valamint a 1brgóoszközőket a törvény szerinti
bekerülési (beszerzési, előál]ítási) értéken értókeltük, Csökkentettük
azokat a Szt.-ben rögzített, továbbá a,t, alapítvány Számviteli
politikájában meghatározott órtékcsökkenés, illetve órtókvesztós
összegével, növeitük az,t a Szt., valamint alapítványunk Számviteli
politikája szerinti visszaírás összegével.

* űz alapítvány nem élt ű2 immateriális javak, tárgyi eszközök,
tulaidoni részesedést .je lentő befe ktetések értékhetyesbítésének
lehetőségével,

* űz alapítvány készletekkel nem rendelkezik,

* űz alapínány , külföldi p(nzértékre szóló eszkjzökkel és
l<rj t e le ze tts é g e bke l ne m re nde lke zik,

- az értékelési elvek az előző üzleti évhez viszonyítva nem váltrlztak.



b.) hz értékcsökkenós elszámolásának módszere l ilz elszámolás
gyakorisága

lf ervszerínti értékcsökkenés elszámolása

hz értékcsökkenés elszámolása a számviteli politika alapján, a várhatő
használati időnek megfelelően történík. Az értékcsökkenést a bruttó
értókből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg éves gy;rkorisággal.

A 100.000 Ft egyedi beszerzési órték al,atti (un. kis órtékű) t§rgyi
eszközök beszerezési árát a hasznáIatba vételkor egy összegben
számoljuk el órtékcsökkenési leírásként.

Terven felüli órtékcsökkenés elszámolása

Az a!.apínőny nem számolt el terven,feti}ti értékcsökkenést.

c.} Alapít ás, átszervezés köItségeínek elszámolása

l{em rnerült,fel az üzleti évben alapítasi, átszervezési laittség.

d.) Cóltartalék képzés

Al apítv án y unk 20 1 6 -b an nem vógzett vál l alk ozási tevékenységet.



fi.
A mórleghez ós eredménykímutatáshoz

kapcsolódó kíegószítósek

1. Mérleghez kapcsolódó kíegószítósek

1.1. A szárnviteli törvényben rögzííett kötelező előírások

- űz adalok az előző évivel összehasonlítltatók,
* a ruérle7 eqyes tételeinek átrendezésére nem ke riiJt sol,,

- a mérleg forruátum,o! nemváltoztattuk,
* előző évtől eltérő értékelést nem alkalmaztunk,
* értékve,sztést nem számoltunk el,

- értékhelyesbítés a mórle gben nem szerepel

- devízás tételekkel nem rendelkezik az alapítvány,
* nincs hrlsszú leiáratú kijtelezettsége az alapíWánynak,
* immateriális.iavakkal nem rendelkezik az alapítvány,

- tárgyi eszközök bruttó értékét, halmozott értékcsökkenését külijn
me llékle t t a rt alrnazza,

* a veszélyés hulLadélaft, kí;rnyezetre kárrls anyagrlk ninc,renek az
alap í t v ány t ulaj drs náb an.

1.2. A szd.mviteli törványben $€flr, szabdlyozotí tételek
* órták néLkül nyilvántartott vagyontárgyaink nincsenek,

- árfolyam vákozások ne{n. ltaírsttak az alapítvány eszközeire,

.ftlrrásaira, .:

* immrlbil készletekkel nem rendelkezünk,
* űz aklpíWdny l<jveteléseinek értéke 0 eFt"



2. §redménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

2.I. A Szt.-berc rögzített kötcler,ő előírősok
* éIz aclctok a.z etőző évivel összehasonlíthatók,

- az eredménykimutatás készítésénél nern tértünk ót az egyik elidra^srót

(vóIto ze*rri l) a ruir ikra,

- az eredménykimutatds egyes tételeit rtem vontuk össze,

- a krlpott tómogatások iisszege: 545 eFt - SZ}A ] %,,

* kutatós és * kísérleti.feilesztés kiltségei nem voltak tárgy évben,

3. Tájékoztatő rész

3.I. A Szt.-ben rögzítetí kötelező előírások
* Szt.-ben előírtakon túlmenően nincs szül<ség tovóbbi informőctók

megrldósára, mivel rl számviteli alape|vek érvényesítése elegendő el

me.gbízható és valós iisszképnek a mértegben, a.z

e r e dmé ny kimut at ós b a n t ö rt é nő b e mutat ay áho z,

* nincsenek a Szt. eIőírásaitól való olyarc kivétetes eltérések, amelyek az
eszlujzökre, .forrásokrct, pérczügyi helyzetre és eredményre gy,aksrolt
hatúsa a valós összképhez szúícréges,

* az üzleti év mérleg .fordulónapiát nem változtattuk meg,

* mértegen kívüli egyéb tételek nincsenek,
* lekatt;tt furtalék nem szerepel a wérlegben

A kiegészítő me]lékletben nem minden esetben találhatóak meg azc>k az
információk, amelyekre ugyan törvóny hivatkozik, de szervezetinknél a

tóte}ek, a7 eszközök ós források nem léteznek, illetve a bevételek és

ráf<>rdít6scrk nem fordultak elő.



Kiogószítő melléklgt kirnutatásainak jogyzókt

Megneyezés kimutatás szárna

Tárgyi eszközök ál|ományvátrtozásával kapcsolatos adatok

- Bruttít órték változása

- Értékcsökkenés változása

-'Tárgyóvi ó*ókcsökkenósi leírás

- Értékhelyesbítés

1la. sz, kirnutatás

1/b. s,z, kimutatás

!lc. sz, kin:lutatás

l/d. sz, kirnutatás

I/a"sz. kimutatús
Tárgyi eszközök állományváltozása

a) Bruttó érték változása
Adatok ez*r §t-ban

Megnevezós i§vi{ó }tíiiveked6s csökkenós Átsorolás Zárő
Ingatlarrok ós a kapcs.
vagyoni értékű iosok
Műszaki berendezósek,
sóoek. iárművek
Egyób tlerend,,
í-elszerel., iánnűvek

157 52 2{9

Tcnvószállatok
Beruházások

b) B rtékcsökkenés változá.sa
llb.sz. kitnu{atás

Adatok ezer llt-ban
Megneyezós Nvitó Niivekedós csökkenós Atsorolás Zár(l

lngafianok ós a kapcs.
vagvoni ónókű iOsok

Műszaki berendezések,
sópek, iárművek
Egyób berend,,
í'elszerel,, lárművek

I57 52 2ü9

Tenvészállatok
§eruházások



2. trredménykímutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

2.I. A Sz§.-ben rögzített kiiteler,ő előírások
* az ad.a,tok eu eliíző évivel összehasorúíthatók,
* ttz eretlménykimutatás készítésónél, nem tértünk át az egyik eliára^sróI

( vdlttl zatrrí l} a ruir ikrrl,

- az eredménykimutrltás e gyes téíeleit nem vontuk össze,

- a kapott tómogaídsck összege: 545 eFt * SZJA l%,,

* kutatós és a kísérleti.fejleszíés ki)ltségei nem vottak tdrgy évben,

3. Tájékontató résu

3.1- A Szt.-bert rögzített kötelező elóírások
* Szt.-ben előírtal<on túlmenően nincs szül<ség tavábbi informóciók

m.egadósára, mivel a szómviteli alapelvek érvéwyesítése elegendő rl

megbízható és valós összképnek ü mérlegben, az
e r e dmé ny kimut at ás b arc tö rí é nő b e mutat ás áho z,

* nincsenek a Szt. előírasaitől való olyan kivétetes eltérések, amelyek az
eszk?izi)kre, .forrásokra, pérczügyi hetyzetre és eredményre gyakrlrrs\t
hatása a vetlós összképhez szülcséges,

* {f,z üzleti év mérleg.fordutónapját nem vóltoztattuk meg,

- mérlegen kívüti egyéb tételek nincsenek,

- lekiitött tartalék ruem szerepel a mérlegben

A kiegészítő mellékletben nem minden esetben taláIhatóak meg azc>k az
információk, amelyekre ugyan törvóny hivatkozik, de szervezetünknél a
tótelek, az eszközök ós források nem léteznek, illetve & bevételek és
rá,forc!ítások nem fordultak elö,



c) Tiárgyévi órtókcsökkenés leírás

d) Ertékhelyesbítós

Ile.sz. kimutatás

Adatck ezer Ft-ban

l/d.sz. kimutatós

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés Tervszerinti leírás Terven 0sszesen
Lineáris Degresszív Te§esíúm.

arányos
felüIi leír.

Ingaílanok és a kapcs"
vagyrlni órrókű itlgok
Műszaki
berendezések, gópek,

iárművek
Egyéb berend.,
felsrer., iárművek

52 52

TenyószálIatok

tseruházások

Megnevezés Nvitó Növekedés csökkenés Zárő
lngatlanok és a kapcsolódó
virgyoni érrékű iogok
Műszaki berendezések,
gépek, iárművek
§gyób berendezósek,
fel szerelósek, i árművek


