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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

I.

1. Az alapítvány bemutatása

Az alapító 2006.02.01.-én az alapító okirat aláírásával létrehozták az alapítványt, melyet
2006.01.23.-án 1018/1996 szám alatt jegyeztek be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Bíróságon. A nyilvántartásba vételrıl szóló határozat száma és kelte: 8.Pk.1018/1996/2.,
1996.02.15. A NYUGODT Élet Alapítvány gazdálkodási formáját tekintve alapítvány, típusát
tekintve magánalapítvány, jogállása közhasznú.

Az Alapítvány székhelye:

A képviselı neve:

3792 Sajóbábony, Bocskai u. 3.

Dr Varga Jánosné
3792 Sajóbábony, Bocskai u. 4.

Az alapító neve és címe: RULA BT képviselıje Rusz Lászlóné
3792 Sajóbábony, Kun B. u. 5. 2/4.
Kuratórium elnöke:
Dr Varga Jánosné
A kuratórium tagjai :
Bodnárné dr Károlyi Ibolya
Dr Rácz Gáborné

Az alapítvány induló vagyona : 300.000 Ft készpénz
A alapítvány gazdasági éve megegyezik a naptári évvel.
A mérlegkészítés idıpontja: 2012. április 30.
Az alapítvány közhasznú célja:
Az alapítvány célja az idıskorúakról való gondoskodás, annak elısegítése, hogy az idıs
emberek élete biztonságos, tartalmas, békés és kiegyensúlyozott legyen.

Az Alapítvány fıbb jellemzı adatai:
Alapító tıke:
Összes közhasznú bevétel:
Közhasznú eredmény:
Átlagos foglalkoztatottak száma:
Foglalkoztatottaknak fizetett bér:

300 eFt
96.417 eFt
856 eFt
24 fı
33.867 eFt

I.2. A számviteli politika, könyvvezetés, mérlegkészítés, eredmény-kimutatás
A számviteli politika a fıbb számviteli elveket, értékelési módszereket és eljárásokat
tartalmazza, amely biztosítja, hogy a 2000. C. tv. A számvitelrıl jogszabályban elıírt
beszámoló az alapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmi viszonyairól valós, hő képet adjon.
Az Alapítvány a SzT. 12. § (3) alapján kettıs könyvvitelt vezet, és az SzT. 9.§-ban foglalt
kritériumok megléte alapján a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú
egyszerősített éves beszámoló kötelezettséget kell teljesítenie.
Az alapítvány - a SzT. 22. § (5) bekezdésében foglaltakat - mely szerint azon arab számmal
jelölt sorokat, melyek sem az elızı üzleti évre, sem a tárgy évre nem tartalmaz adatot nem
alkalmazza. A mérleget ugyanezen paragrafus (1) bekezdésében adott felhatalmazás alapján
az 1. Számú melléklet „A” változata szerint készíti el.
Az eredmény-kimutatás a mérleg szerinti, illetve adózott eredmény levezetését tartalmazza. A
közhasznú tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítja meg (SzT. 71.§ (1)
bekezdés a.), 2sz. melléklet „A” változata).
I.2.1. Értékelési módok és eljárások
I.2.1.1. Eszközök
Az eszközök mérleg szerinti értéke 22.436 eFt. Ebbıl a befektetett eszközök értéke 18.162
eFt, a forgóeszközöké pedig 4.143 eFt, aktív idıbeli elhatárolások 131 eFt.
Az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján soroltuk a befektetett eszközök, illetve
forgóeszközök közé.
A befektetett eszközök csoportjában a Nyugodt Élet Alapítvány gazdálkodásában tárgyi
eszközök és immateriális javak szerepelnek.
A forgóeszközök csoportjába követeléseket és pénzeszközöket soroltuk. Értékpapírokkal az
alapítvány nem rendelkezik.
A követelést 699 eFt értékben tüntettünk fel.
Az alapítvány pénzeszközei a mérleg fordulónapján 3.444 eFt, melybıl a Pénztár 1.310 eFt.
Aktív idıbeli elhatárolást, - mely a mérleg fordulónapja elıtt felmerült olyan kiadást
tartalmazza, amelyek költségként csak a mérleg fordulónapját követı idıszakra számolhatók
el – tüntettünk fel, 131 E Ft értékben került a könyvelésben rögzítésre.

Az eszközök értékelési szabályai:
A befektetett eszközöket beszerzési áron értékeltük, csökkentve a terv szerinti leírásokkal.

I.2.1.2. Források
A források mérleg szerinti értéke : 22.436 eFt.
Ennek összetevıi saját tıke 7.607 eFt értékkel, a kötelezettségek 13.412 eFt értékkel
szerepelnek. A mérlegben saját tıkeként az alapítvány alapító tıkéjét az eredménytartalékot,
és a közhasznú tevékenység mérleg szerinti eredményét mutattuk ki. Kötelezettségek között
az alapítvány rövid- és hosszúlejáratú kötelezettségeket szerepeltetett.

Ezek azok a szállítási, szolgáltatási és egyéb szerzıdésekbıl eredı, pénzformában teljesítendı
elismert fizetések, melyek e vállalkozás által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz,
adófizetési kötelezettséghez kapcsolódnak.
A rövidlejáratú kötelezettségek mérlegben szereplı értéke 9.626 eFt, melybıl az
áruszállításból, szolgáltatásból származó kötelezettség 132 e Ft a belföldi szállítókkal
szemben. További kötelezettségei állnak fenn a társaságnak a költségvetéssel és a
társadalombiztosítással szemben.
A hosszú lejáratú kötelezettségek között a beruházási hitel 3.786 eFt értékben került
feltüntetésre.
Ezek részletezését a fıkönyvi kivonat tartalmazza.

I.2.2. Az amortizáció elszámolási módjának ismertetése
Az 50 eFt egyedi beszerzési, elıállítási érték alatti tárgyi eszközök költségét a társaság a
használatba vétel évében egyösszegben számolja el értékcsökkenési leírásként.
Az 50 eFt és a 100 eFt közötti, valamint a Társasági adó törvény szerint 33 %-os leírási kulcs
alá sorolt eszközök amortizációját a hasznos élettartam szerint számolja el az alapítvány.
Az évenkénti amortizációt üzembe helyezéstıl számoltuk el. A bruttó érték és a halmozott
értékcsökkenés adja a befektetett eszközök nettó, nyilvántartás szerinti értékét.
Terven felüli értékcsökkenést nem számolt el a tárgyévben a társaság.
I.2.3. Az eredmény-kimutatás formája
A Nyugodt Élet Alapítvány a közhasznú tevékenység eredményének megállapításához az „ A
„ típusú /összköltség eljárással készült/ eredmény kimutatást használja. Ez tartalmazza az
alapítvány mérleg szerinti eredményének levezetését. A közhasznú tevékenység bevételét és
az egyéb bevételeket állítja szembe az idıszak alatt, a szokásos közhasznú tevékenységhez
kapcsolódó összes költséggel. A kettı különbözete a közhasznú tevékenység eredménye, ami
a Nyugodt Élet Alapítvány esetében 2011-ben: 856 eFt volt.

I.3. Egyéb
A társaságnál kuratórium mőködik.
Az alapítvány magánszemélyek, sem más társaság részére kölcsönt, elıleget nem folyósított.

Öt évnél hosszabb futamidejő, illetve zálogjoggal terhelt kötelezettsége a társaságnak nincs.
Kutatás, kísérleti fejlesztés nem volt.
A környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök, és a környezetvédelmi garanciális
kötelezettségekre képzett céltartalékai a társaságnak nincsenek.
A társaság közhasznú egyszerősített éves beszámolóját készíti:
Tóth Krisztina mérlegképes könyvelı
Regisztrációs szám : 125409

