KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓ

Várgesztesért Közalapítvány
(2824 Várgesztes, Arany J. u. 47.)
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TARTALOM
• 224/2000 (XII.19) korm. Rendelet 4. számú melléklete szerinti mérleg
• 224/2000 (XII.19) korm. Rendelet 6. számú melléklete szerinti eredménykimutatás
• 224/2000 (XII.19) korm. Rendelet 6. számú melléklete szerinti tájékoztató
adatok
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• 224/2000 (XII.19) korm. Rendelet 4. számú melléklete szerinti mérleg
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•

224/2000 (XII.19) korm. Rendelet 6. számú melléklete szerinti
eredmény-kimutatás
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• 224/2000 (XII.19) korm. Rendelet 6. számú melléklete szerinti
tájékoztató adatok

A. Személyi jellegű ráfordítások
A Várgesztesért Közalapítvány 5 fő kuratóriumi tagja és 3 fő felügyelőbizottsági tagja
társadalmi munkában végzi tevékenységét a Közalapítvány kapcsán. Ennek
megfelelően 2011 évben a tagok részére személyi jellegű kifizetés sem tiszteletdíj sem
egyéb költség / ráfordítás formájában nem történt.
B. A szervezet által nyújtott támogatások
A Közalapítvány tárgyévi kiadásainak (támogatások és egyéb működési költségek)
összefoglalását tartalmazza az alábbi táblázat:
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A táblázat értelmében az alábbi támogatásokat nyújtotta a Közalapítvány a szóban
forgó üzleti évben:
• A Közalapítvány 2011 évben összesen 8,000 forinttal támogatta a községben
nyelvvizsgát szerző lakosokat. Krüpl László angol felsőfokú nylevvizsgáért
részesült támogatásban.
• A 2007-2010-es évek könyvvizsgálatának díja 64,000 Ft + áfa volt.
• A Várgesztesi Ifjúsági Tánccsoport 106,000 forintot használt fel támogatási
keretéből, mely összegből dirndli ruhákat vásárolt a csoport lány tagjai részére.
• A 2011. évi majális rendezvényt összesen 22,170 forinttal támogatta a
Közalapítvány, mely összeget serlegek és érmek vásárlására költötték a
szervezők.
• Tárgyévben a Közalapítvány beszerzett egy Epson típusú multifunkcionális
készüléket (nyomtató, fax, szkenner) 24,980 Ft összegben, melyet egy
összegben értékcsökkenési leírásként számolt el a számviteli politikával
összhangban
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• Nyomtatvány és irodaszer, illetve bankköltségek címén 21,230 forint költség
merült fel tárgyévben.
• A Kozalapitvany passziv idobeli elhatarolast kepzett a 2011-es ev konyvvizsgalati
koltsegeire 28,000 forint osszegben (22 eFt + afa). Ezen kivül 165 eFt passziv
idobeli elhatarolast kepzett cel szerinti tamogatasokra. Ezek a tetelek okozzak a
differenciat az eredmenykimutatas szeirnti osszes raforditas es az elozo oldalon
levo tablazat szerinti osszes kifizetes kozot. Ezt az alabbi tablazat szemlelteti:

Egyéb támogatást a Közalapítvány 2011 évben nem nyújtott.
Várgesztes, 2012. január 22.

Krüpl Gábor
Elnök
Várgesztesért Közalapítvány Kuratóriuma
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a
Várgesztesért Közalapítvány
(2824 Várgesztes, Arany J. u. 47.)
2011. évi tevékenységéről
Képviselő neve:
Címe:
Telefonszáma:

Krüpl Gábor (a közhasznúsági jelentés összeállításáért felelős)
2824 Várgesztes, Somhegy u. 15.
06 30 505 6839

TARTALOMJEGYZÉK
A Közhasznúsági beszámoló a közhasznú szervezetekről szóló, 1997. évi CLVI. Törvény 19.§ -a
alapján az alábbiakat tartalmazza:
•
•
•
•
•
•
•

Számviteli beszámoló
Költségvetési támogatás felhasználása
Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Cél szerinti juttatások kimutatása
a központi költségvetési szervtől az elkülönített állami pénzalaptól a helyi
önkormányzattól a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve
összegét,
a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

MELLÉKLETEK

-

1. sz. melléklet: mérleg és eredménykimutatás 2011.12.31.
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I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
Számviteli beszámoló
- a Várgesztesért Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről A Várgesztesért Közalapítvány kuratóriumának elnökeként a következőkben foglalom össze a
Közalapítvány 2010 évi tevékenységét.
A Várgesztesért Közalapítvány üzleti éve 2011.01.01-2011.12.31.
A Várgesztesért Közalapítvány kettős könyvelést vezet.
A Várgesztesért Közalapítvány a 224/2000 (XII.19) korm. Rendelet alapján készíti el beszámolóját. A
Korm. Rendelet 6.§ szerinti közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít és a korm. Rendelet 4. és
6. számú melléklete alapján készíti el mérlegét és eredmény-kimutatását.
A Közalapítvány 2011. évben is folytatta alapító okiratában kitűzött céljait, többek között a helyi
szervezetek, helyi lakosok megmozgatását, a helyi szervezetek, a hagyományőrzés, a fiatalok
fejlődésének támogatását.
2010-2011 évben az alábbi bevételei és kiadásai voltak tételesen a Közalapítványnak:

2

BEVÉTELEK
A Közalapítvány részére 194,132 forint folyt be az APEH / NAV-tól 2010. évi személyi jövedelemadó
felajánlott 1%-okból, míg 11 eFt kamat jogcímen a számlavezető pénzintézettől (elhatarolt kamattal
együtt). A 194,132 forint bevételből 165,000 forint elhatárolásra került a passzív időbeli elhatárolások
közé, mint tárgyévben fel nem használt támogatás.
KIADÁSOK
•

A Közalapítvány 2011 évben összesen 8,000 forinttal támogatta a községben nyelvvizsgát
szerző lakosokat. Krüpl László angol felsőfokú nylevvizsgáért részesült támogatásban.

•

A 2007-2010-es évek könyvvizsgálatának díja 64,000 forint + áfa volt. A 2011-es év
könyvvizsgálatára 20,000 Ft elhatárolást képzett.

•

A Várgesztesi Ifjúsági Tánccsoport 106,000 forintot használt fel támogatási keretéből, mely
összegből dirndli ruhákat vásárolt a csoport lány tagjai részére.

•

A 2011. évi majális rendezvényt összesen 22,170 forinttal támogatta a Közalapítvány, mely
összeget serlegek és érmek vásárlására költötték a szervezők.

•

Tárgyévben a Közalapítvány beszerzett egy Epson típusú multifunkcionális készüléket 24,980 Ft
összegben, melyet egy összegben értékcsökkenési leírásként számolt el a számviteli politikával
összhangban

•

Nyomtatvány és irodaszer, illetve bankköltségek címén 21,230 forint költség merült fel
tárgyévben.

A fenti táblázat és leírás pénzforgalmi szemleletet tükröz, ezért nem egyeztethető össze egy az egyben
az eredmény-kimutatással.

A mérleget és eredmény-kimutatást 2011 évről az I. számú melléklet tartalmazza.

II. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
A Központi Költségvetésből a Várgesztesért Közalapítvány egy forráson keresztül részesedett 2011
évben:
- NAV 1%
NAV 1%
A 2010-es személyi jövedelemadó bevallásokban a 2010 évi adójukból a magánszemélyek és egyéni
vállalkozók a Várgesztesért Közalapítvány javára összesen 194,132 Ft-ot ajánlottak fel. Az így megjelent
bevételt a Közalapítvány 2011 év végéig még nem használta fel teljes mértékben, erről nyilatkozatot is
tett a NAV felé. A tervek szerint szokásos, cél szerinti tevékenységére fogja felhasználni, azaz többek
között a helyi szervezetek, helyi lakosok megmozgatását, a helyi szervezetek, a hagyományőrzés, a
fiatalok fejlődésének támogatását megvalósító rendezvények költségeihez való hozzájárulásra. A
Kozalapitvany 2011.12.31-en 165 eFt-ot elhatarolt ezen bevetelbol, melyet a kovetkezo evekben fog
felhasznalni.
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III. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
A Várgesztesért Közalapítvány teljes vagyonát a Környe-Bokod Takarékszövetkezetnél vezetett
folyószámlán, illetve a házipénztárban tartott pénz jelenti. A Közalapítvány a vagyonát forintban kezeli.
Devizás tételei nincsenek.
2011-ben a Közalapítvány vagyona az alábbiak szerint alakult:

A Közalapítvány tárgyévi tényleges bevételei összesen 205 eFt, melynek részéletezését az I. fejezet
tartalmazza. A Közalapítvány tárgyévi tényleges kiadásai összesen 262 eFt. Részletezését az I. fejezet
tartalmazza. A Közalapítvány a fentiekben feltüntetett eszközökön kívül egyéb eszközzel ill.
kötelezettséggel nem rendelkezik. Az eredmény-kimutatás szerinti eredmény -250 eFt (veszteség).
A Közalapítvány 5 fő kuratóriumi taggal, illetve 3 fő felügyelő bizottsági taggal működik. Ők nyolcan a
Közalapítvány tisztségviselői. A tisztségviselők 2011 évben a Közalapítványban ellátott feladataikért
díjazásban és egyéb juttatásban nem részesültek.
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IV. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK
A Várgesztesért Közalapítvány a 2011-ben rendelkezésére bocsátott forrásokat is az előző évek
gyakorlatával összhangban teljes mértékben az alapító okirata szerinti, cél szerinti tevékenységekre
fordította (lásd VII. fejezet). A tárgyévben nyújtott támogatásokat összegüket és céljukat tekintve
részletesen lásd az I. fejezetben található számviteli beszámolóban.
A Közalapítvány tisztségviselői 2011-ben, a Közalapítványban ellátott feladataikért díjazásban és egyéb
juttatásban nem részesültek.

V. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL AZ ELKÜLÖNÍTETT
ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL A
KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL
KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
A Központi Költségvetésből a Várgesztesért Közalapítvány két forráson keresztül részesedett 2011
évben:
- NAV 1%
Ezen támogatások összegszerűségét és felhasználásuk bemutatását részletesen lásd a II. fejezetben.

VI. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK
NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE,
A Közalapítvány tisztségviselői 2011-ben, a Közalapítványban ellátott feladataikért díjazásban és egyéb
juttatásban nem részesültek.

VII. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI
BESZÁMOLÓ.
A Várgesztesért Közlapítvány a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, Pk. 60.060/1994/17 sz.
határozata alapján kiemelten közhasznú szervezetnek minősül.
A Várgesztesért Közalapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi, az 1997. évi CLVI. Törvény
alapján:
1. Kulturális tevékenység és a kulturális örökség megóvása: a Közalapítvány vállalja a régi
hagyományok kutatását, felelevenítését, hagyományőrzést, hagyományteremtést és a nemzetiségi
jelleg erősítését.
2. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: A Közalapítvány feladatának
tekinti az ifjúság egészséges életmódra való nevelését, a csoportok iskolarendszeren belüli és kívüli
támogatását, változatos programok szervezését. Támogatja külföldi kapcsolatok kialakítását
továbbá az oktatás és a kultúra területén mindazon korosztályt, amely részt kíván venni a kultúra
terjesztésében, új ismeretek elsajátításában. A Közalapítvány alkalmat teremt a diákok és a
felnőttek számára nyitottabbá válásuk elősegítésére, illetve az őket körülvevő események,
természeti és kulturális értékek magasabb színvonalú befogadására.
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3. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, szociális
tevékenység: A Közalapítvány feladatának érzi a hátrányos helyzetű lakosok támogatását
anyagilag és szellemileg egyaránt, továbbá feladatának érzi a helyi foglalkoztatási viszonyok
alakítását, mely ezen társadalmi réteg szempontjából (is) kiemelkedő jelentőségű.
4. Egészségmegőrzés, betegségmegőrzés: A Közalapítvány célja a lakosság egészségvédelemre,
helyes életmódra, betegségek megelőzésére való felkészítése.
5. Környezetvédelem: A közalapítvány célja a környezetbarát életmód kialakítása, figyelemmel a
természeti, az épített és az emberi környezetre.
6. Sport: A Közalapítvány támogatja és szorgalmazza sportesemények szervezését, illetve minden
olyan kapcsolódó tevékenységet, mely a lakosság egészségének megőrzését és szórakozását
biztosítja.
7. A közalapítvány továbbá fontosnak tarja Várgesztes község tovább fejlődési lehetőségeinek
kutatását, az emberek jobb megélhetési módjainak megkeresését, illetve a lakosok erre való
nevelését.
Továbbá:
•

A Közalapítvány a mindenkori vagyoni lehetőségekhez mérten segíteni kívánja mindazon
törekvéseket, melyek a község gyarapodásához, népszerűsítéshez vezetnek, minden olyan
rendezvényt, amely a falu lakosságát érinti.

•

A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljai megvalósítása érdekében azokat
nem veszélyeztetve végez. 2011 évben ilyen tevékenységet a Közalapítvány nem végzett.

•

A Közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt teljes egészében a
létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

•

A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A Közalapítvány továbbá pártpolitikai tevékenységet nem
folytathat és nem állíthat jelöltet országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati
választáson.

Az alapító okiratban vállalt feladatait a Közalapítvány 2011 évben teljesítette.
Várgesztes, 2012. január 21.

Krüpl Gábor
Elnök
Várgesztesért Közalapítvány
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1. számú melléklet:
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