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Közhasznú Egyéb Szervezet
Egyszerűsített Éves Beszámolója

Éves zárómérleg
2013. január 01. - 2013. december 31.
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EREDMÉNYKIMUTATÁS

Időszaka

2013. január 01. - 2013. december 31.
adatok E Ft-ban

#

A tétel megnevezése

Előző év

b

c

a
01.
02.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
1.

Tárgyév

d

e

876

722

174

188

702

534

876

722

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

03.

a)

alapítótól

04.

b)

központi költségvetéstől

05.

c)

helyi önkormányzattól

d)

egyéb

06.

Előző év(ek) mód.

07.

2.

Pályázati úton elnyert támogatás

08.

3.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

09.

4.

Tagdíjból származó bevétel

10.

5.

Egyéb bevétel

11.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

12.

C. Összes bevétel (A+B)

13.

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

653

909

Anyagjellegű ráfordítások

101

355

14.

1.

15.

2.

Személyi jellegű ráfordítások

16.

3.

Értékcsökkenési leírás

17.

4.

Egyéb ráfordítások

18.

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

19.

6.

Rendkívüli ráfordítások

20.

1.

Anyagjellegű ráfordítások

22.

2.

Személyi jellegű ráfordítások

23.

3.

Értékcsökkenési leírás

24.

4.

Egyéb ráfordítások

25.

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

6.

Rendkívüli ráfordítások

27.

552

526

653

-187

223

-187

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

21.

26.

28

F. Összes ráfordítás (D+E)

28.

G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B+E)

29.

H. Adófizetési kötelezettség

30.

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

31.

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
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MÉRLEG

Időszaka

2013. január 01. - 2013. december 31.

Fajtája

Éves zárómérleg
adatok E Ft-ban

#

a
01.
02.
03.

Előző év

Előző év(ek) mód.

Tárgyév

b

c

d

e

A. Befektetett Eszközök
I. Immateriális Javak
II. Tárgyi Eszközök

04.

III. Befektetett Pénzügyi Eszközök

05.

B. Forgóeszközök

06.

A tétel megnevezése

5 264

I. Készletek

07.

II. Követelések

08.

III. Értékpapírok

09.

IV. Pénzeszközök

5 138

4

5 260

5 138

298

237

11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

5 562

5 375

13.

5 462

5 275

1 000

1 000

1 122

1 302

3 117

3 160

223

-187

60

100

100

10.

14.
15.

C. Aktív időbeli elhatárolások

D. Saját tőke
I. Induló tőke / Jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás / Eredmény

16.

III. Lekötött tartalék

17.

IV. Értékelési tartalék

18.
19.

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

20.

E. Céltartalékok

21.

F. Kötelezettségek

22.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

23.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

24.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

60

25.

G. Passzív időbeli elhatárolások

40

26. FORRÁSOK ÖSSZESEN
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5 375

"DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÉRT"
KÖZALAPÍTVÁNY

Kiegészítő melléklet
2013. év

1. A közalapítvány alapítója:
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (6772 Deszk, Tempfli tér 7.)
Képviseli: a polgármester
2. A közalapítvány neve:
„Deszk Község Közoktatásáért” Közalapítvány
3. A közalapítvány székhelye: 6772 Deszk, Móra F. u. 2.
4. A közalapítvány időtartama: A közalapítvány határozatlan időre jön létre.
5. A közalapítvány célja:
– A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben az önkormányzat alapfokú és a
nemzeti és etnikai kisebbség oktatásával kapcsolatban meghatározott kötelezettségeinek
segítése. Ezen belül különösen:
tehetségkutatás, tehetséggondozás, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása. Ezen
körben tanulmányi ösztöndíj nyújtása, képzési költségekhez való hozzájárulás, tandíjfizetés
átvállalása, illetve külföldi nyelvtanulás útiköltségéhez való hozzájárulás útján azon tanulók
támogatása, akik tanulmányi, művészeti, vagy sport téren kimagasló előmenetelt, vagy
eredményeket érnek el.
– a nem kötelező tanórán kívüli foglalkozási formák – óvodai csoportok, diákkörök, iskolai
sportkörök, versenyek - fenntartásának, megrendezésének anyagi támogatása,
– a hatékony pedagógiai eljárások, az óvodai és az iskolai fejlesztési programok
kidolgozásának ösztönzése és megvalósításuk elősegítése (pályázati kiírások útján),
a hazai és a külföldi oktatási intézményekkel együttműködési kapcsolatok kialakításának
támogatása többek között cserelátogatások költségeihez történő hozzájárulás formájában.
– az óvodában és az iskolában dolgozó pedagógusok továbbképzésének támogatása
ösztöndíjak biztosításával feltéve, ha az intézménytől szakképzési támogatásban nem
részesülnek, és a megszerzett szakképesítést az iskolai munkájuk során hasznosítani tudják.
– az óvodai és az iskola működéséhez szükséges tárgyi és anyagi feltételek javítása, különösen
a nyelvi és számítástechnikai alapképzéshez szükséges eszközök, programok megvásárlásához
nyújtott anyagi támogatással, valamint az óvodai és az iskolai testedzést segítő felszerelések,
játékok, sportszerek választékának bővítésének támogatása.
– az óvodai és az iskolai képességfejlesztés elősegítését szolgáló és célzó szakmai programok
megvalósítása.
– A közalapítvány létrehozása nem érinti az önkormányzatnak a közoktatással kapcsolatosan
jogszabályban előírt feladatainak ellátására vonatkozó kötelezettségét.
– A közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján
közhasznú szervezet.

– A közalapítvány vállalja, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem fogad el,
továbbá országgyűlési és helyi önkormányzati választáson képviselőjelöltet nem állít és nem
támogat, és ilyen tevékenységet nem kíván folytatni.
– A közalapítvány a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c) pontjában foglalt következő közhasznú
tevékenységet látja el:
„nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. "
A közalapítvány vagyona:
6.1. A közalapítvány induló vagyona az Alapító által rendelkezésre bocsátott 1 millió forint a
törzsvagyon. A közalapítvány egyéb bevételei:
az önkormányzat költségvetési rendeletében évente meghatározott költségvetési támogatás,
a csatlakozók által felajánlott vagyon,
természetes és jogi személyek, vagy ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társasága
részéről a közalapítvány részére nyújtott hozzájárulás,
a közalapítvány saját bevétele.
– A közalapítvány törzsvagyona 2/3-ad része iskolai nevelési, oktatási, ismeretterjesztési és
képességfejlesztési célokat, míg 1/3-ad része óvodai nevelési, oktatási, ismeretterjesztési és
képességfejlesztési célokat kell, hogy szolgáljon.
Célzottan az óvodai neveléssel, oktatással kapcsolatban nyújtott támogatás az óvodai
neveléssel kapcsolatban meghatározott cél szerint tevékenységekre fordítható.
Célzottan az iskolai neveléssel, oktatással kapcsolatban nyújtott támogatás az iskolai neveléssel
kapcsolatban meghatározott cél szerinti tevékenységekre fordítható.
Az egyéb támogatások az óvodai és az iskolai nevelési, oktatási célok között a törzsvagyon
arányában oszthatók és használhatók fel – figyelemmel a 7.3. (2) bek. rendelkezésére.
– A közalapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes vagy jogi személy,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli vagy természetbeni adománnyal,
vagyonrendeléssel csatlakozhat. A csatlakozás elfogadásáról vagy visszautasításáról a
Kuratórium dönt.
– A közalapítvány vagyonához készpénz, ingó- és ingatlanvagyon, álló- és forgóeszközök,
illetve értékpapír formájában lehet hozzájárulni.
A közalapítvány számlájára forintban és devizában lehet befizetni. A devizában történt
befizetést devizaszámlán kell elhelyezni, és a devizajogszabályokban foglaltaknak megfelelően
használhatók fel.

2013. évben befektetett eszközök nem kerültek kimutatásra, forgóeszközök között 5.138 e Ft
pénzeszköz áll, melyből 190e Ft készpénz, bankszámlák záró egyenlege 4.948 e Ft volt. Aktív
időbeli elhatárolásként a 2014. évben befolyt kamatbevétel szerepel, melynek összege 237 e Ft.
Saját tőke összege 5.275 e Ft, mely 1.000 e Ft induló vagyonból, 1.302 e Ft eredménytartalék
és 3.160 e Ft lekötött tartalék tevődik össze. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -187 e Ft.
Kötelezettségek között, rövidlejáratú kötelezettség 100 e Ft, mely szállítói kötelezettség.

Támogatások részletezése forrásonként
– Magánszemélytől kapott támogatás: 272 e Ft, melyből 102 e Ft meghatározott
célú támogatás, iskolai célokra került elszámolásra, a fenn maradó összeg 25%a közalapítvány törzsvagyonát növelte.
– Generáli Providencia Zrt. : 17 e Ft, támogatás iskolai célokra került
elszámolásra.
– NAV 1% SZJA: 188 e Ft, melyből 2/3-ad része iskolai nevelési, oktatási,
ismeretterjesztési és képességfejlesztési célokat, míg 1/3-ad része óvodai
nevelési, oktatási, ismeretterjesztési és képességfejlesztési célokat valósított
meg.
Kamatbevétel 245 e Ft
Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése
– Óvodai célokra: 114 e Ft
– Iskolai célokra: 394 e Ft
– Működési költség: 383 e Ft
A kuratórium elnökének és tagjai részére kifizetés nem történt.
A beszámoló aláírására jogosult: Dr. Bene Kálmánné kuratóriumi elnök.

Deszk, 2014. április 30.
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Közhasznúsági jelentés

Cég neve: Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány
Időszak:

2013. január 01. - 2013. január 31.
Tartalmi beszámoló
A közhasznú tevékenységben közreműködők tevékenységüket társadalmi munkában
végezték, ezért sem pénzbeni, sem természetbeni ellenszolgáltatásban nem részesültek.
2013. évben vállalkozási tevékenység nem volt. Közhasznú bevétel 722 e Ft, közhasznú
összes kiadása 909 e Ft. Tárgyévi közhasznú eredmény -187 e Ft.
A szervezet mérlegforduló napon 5.375 e Ft eszközzel rendelkezett, melyből 5.138 e Ft
pénzeszköz volt. Kötelezettségek között 100e Ft rövid lejáratú kötelezettség került
kimutatásra. Kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű az előző évben
hasonlóan törekedtek a takarékosságra és a költségek minimalizálására.
A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt
Támogatások részletezése forrásonként
– Magánszemélytől kapott támogatás: 272 e Ft
– Generáli Providencia Zrt. : 17 e Ft
– NAV 1% SZJA: 188 e Ft
Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése
– Óvodai célokra: 114 e Ft
– Iskolai célokra: 394 e Ft
– Működési költség: 383 e Ft

Deszk, 2014. április 30.

----------------------------------------------Dr. Bene Kálmánné

Független könyvvizsgálói jelentés
A DESZK KÖZSÉG KÖZÖKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
Deszk, Móra Ferenc utca 2.
Kuratórium tagjainak
Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY mellékelt
2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített
éves beszámoló a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az
eszközök és források egyező végösszeg 5375 E Ft, a mérleg szerinti eredmény -187 E Ft
(veszteség) –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból,
valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó
információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.
A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben
foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az
olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé
váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes
egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.
A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom
alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal
összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek
bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg
és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves
beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja
könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és
közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár
csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a
könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló
az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása
szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati
eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem
azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt
mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli
politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések
ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának
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értékelését is. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő
és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.
Vélemény

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a
gazdálkodó DESZK KÖZSÉG KÖZÖKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2013.
december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal
végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal
összhangban.
Egyéb jelentéstételi kötelezettség a közhasznúsági jelentésről
Elvégeztem a DESZK KÖZSÉG KÖZÖKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY mellékelt 2013. évi
egyszerűsített éves beszámolójához kapcsolódó, 2013. december 31-i fordulónapra vonatkozó évi
Közhasznúsági Jelentésének vizsgálatát.
A vezetés felelős a Közhasznúsági jelentésnek a Civil törvényben foglaltakkal összhangban
történő elkészítéséért. Az én felelősségem a Közhasznúsági jelentés és az ugyanazon üzleti évre
vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése. A közhasznúsági jelentéssel
kapcsolatos munkám a Közhasznúsági jelentés és az egyszerűsített éves beszámoló
összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem auditált
számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.
Véleményem szerint a DESZK KÖZSÉG KÖZÖKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2013. évi
Közhasznúsági jelentése a DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÉRT KÖZALAPÍVÁNY 2013. évi
egyszerűsített éves beszámolójának adataival összhangban van.

Szeged, 2014.04.30.
Terhesné Miletin Katalin
kamarai tagkönyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 000617
6771 Szeged-Szőreg Bánya u. 22.

Terhesné Miletin Katalin
Egyéni vállalkozó
003345
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