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MAGYARFÖLD FALUÉRT ALAPÍTVÁNY
8973 MAGYARFÖLD, ZRÍNYI MIKLÓS U. 12.
ADÓSZÁM: 19281885-1-20

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2016. év

Magyarföld, 2017. március 31.
Szervezet vezetője

Magyarföld Faluért Alapítvány
8973 Magyarföld, Zrínyi Miklós u. 12.
Adószám: 19281885-1-20
I.

BEVEZETÉS

A Magyarföld Faluért Alapítvány 2006. szeptember 15.-én jött létre.
Alapítója: Sülyi Péter.
Az Alapítvány célja:
- A falu hagyományok útján kialakult építészeti, természeti értékeinek megőrzése a helyi,
ott élő emberek életvitelének, szokásainak legmesszebbmenőkig történő figyelembe
vételével és tiszteletben tartásával.
- Civil szerveződés, mely önkormányzati struktúrától, politikai pártoktól függetlenül, az
ott élők és az odaköltözők közös, harmonikus együttélését és annak könnyebbé, színesebbé
tételéért hivatott működni.
- A 2000. évben a falu összefogásával felépült egy harangláb, ennek folytatásaként az
Önkormányzat megbízásából. Az Önkormányzat tulajdonában lévő közel egy hektáros
területen egy 60-70 férőhelyes fatemplom felépítése.
- Ugyancsak ezen a területen áll egy romos pajta, ennek az újjáépítése, faluházzá alakítása,
ebben kulturális rendezvények, kézműves táborok, hagyományőrző táborok,
továbbképzések, tanfolyamok megszervezése és megrendezése.
- A falu közterületeinek – harangláb és környéke, pajta, templom, köztemető- kezelésében
való részvétel.
- A területek karbantartásához szükséges eszközök, gépek beszerzése.
- A pajta közelében néhány szobás szálláslehetőség kialakítása, felépítése.
- Kulturális rendezvények: mozi vetítés, színházi-, irodalmi-, zenei rendezvények,
kiállítások, fórumok, tanácskozások szervezése.
- Az Alapítvány fontos feladatának tekinti a tájvédelmet.
- A biogazdálkodás elősegítése a térségben.
Az Alapítványt az alapító határozatlan időre hozta létre.
A Magyarföld Faluért Alapítványt a Zala Megyei Bíróság az 1997. évi CLVI. törvény 2. § (2)
bekezdése és 22.§ (3) bekezdése alapján a Pk. 60124/2006/2. sz. végzésével közhasznú
szervezetként vette nyilvántartásba.
A Zala Megyei Bíróság a Pk. 60124/2006/14. sz. végzésében az Alapítvány közhasznú
jogállását 2014. június 1. napjától kezdődő hatállyal törölte.
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19.§ (1) bekezdése szerint a
közhasznú szervezetnek az éves beszámolóval egyidejűleg közhasznúsági jelentést is kell
készítenie.
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Magyarföld Faluért Alapítvány
8973 Magyarföld, Zrínyi Miklós u. 12.
Adószám: 19281885-1-20
A Kszt 19.§ (3) bekezdésében a közhasznúsági jelentés kötelező tartalmát is meghatározza.
Ennek alapján a közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a)
b)
c)
d)
e)

a számviteli beszámolót;
a költségvetési támogatás felhasználását;
a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
a cél szerinti juttatások kimutatását;
a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől
kapott támogatás mértékét;
f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve
összegét;
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
A beszámoló elfogadására a legfőbb szerv, a Kuratórium jogosult.
A beszámolóba és a közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg saját költségére
másolatot készíthet.
II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A 2016. évi beszámoló a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján készült, figyelembe
véve az Alapítványokról rendelkező alábbi jogszabályokat is:
- a 115/1992 (VII.23.) Kormányrendelet az alapítványok gazdálkodási rendjéről,
- a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény,
- a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól szóló
224/2000 (XII.19.), valamint az azt módosító 237/2003 (XII.17) Kormányrendelet.
Fenti jogszabályok előírásai alapján a Magyarföld Faluért Alapítvány a működéséről, a vagyoni
és jövedelmi helyzetéről beszámoló készítésére kötelezett.
II./1. A számviteli politika bemutatása
A Magyarföld Faluért Alapítvány könyvvezetése a kettős könyvvitel rendszerében magyar
nyelven, forintban történik. Az Alapítvány 2008. január elsejével tért át az egyszeres
könyvvezetésről a kettős könyvvitel rendszerére.
Lényeges rendeletbeli sajátosságok
A könyvvezetés során elkülönítetten kerül kimutatásra a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott közhasznú tevékenységgel és vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos
bevételek, ráfordítások és kiadások.
Az egyéb közvetett költségek, a közhasznú cél szerinti tevékenység és a vállalkozási
tevékenység között a bevételek arányában felosztásra kerülnek a 115/1992 (VII.23)
Kormányrendelet alapján.
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8973 Magyarföld, Zrínyi Miklós u. 12.
Adószám: 19281885-1-20
A kapott alapítói, központi költségvetési és egyéb támogatást, valamint a tovább utalási céllal
kapott támogatást egyéb bevételként, a támogatások tovább utalását egyéb ráfordításként kell
elszámolni.
A tovább utalási céllal kapott, bevételként elszámolt támogatás összegét az
alaptevékenységhez, illetve a vállalkozási tevékenységhez egyaránt felmerült költségek
megosztásánál figyelmen kívül kell hagyni.
Az adott számviteli évben tovább utalási célú bevételként elszámolt, de még tovább nem utalt
összeget időbeli elhatárolásként kell kezelni és el kell határolni.
Jelentős hibák meghatározása
A Magyarföld Faluért Alapítvány az önellenőrzések, ellenőrzések során jelentős összegű
hibának tekinti, ha a hiba feltárásának évében egy adott évet érintően a feltárt hibák és
hibahatások - előjeltől független – összege meghaladja a mérlegfőösszeg 2%-át, illetve ha a
mérlegfőösszeg 2%-a meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forint.
Minden esetben a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha
a megállapítások következtében a hiba feltárásának évét megelőző év mérlegében kimutatott
saját tőke 20%-kal változik. A változás akár pozitív, akár negatív.
Az alkalmazott értékelési elvek
A számviteli törvény előírja, hogy az eszközöket és a kötelezettségeket leltározással,
egyeztetéssel ellenőrizni és egyedenként értékelni kell.
Az Alapítvány az értékelést a számviteli alapelvek betartásával végzi.
Az amortizációt a társasági adótörvény 2. számú mellékletében szabályozott leírási kulcsok
alapján számolja el. Az eszközöket működőképességük határáig használja, ezért
maradványértékkel nem számol. Terven felüli értékcsökkenést a feleslegessé vált,
megrongálódott, vagy megsemmisült eszközök után, a használhatóságuknak megfelelő piaci
érték mértékéig számol el.
Az elvégzett értékelés során figyelembe vesz minden olyan értékvesztést, amely a mérleg
fordulónapján meglévő eszközöket érinti, a mérlegkészítés napjáig bekövetkezett és ismertté
vált.
Céltartalékot csak a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban köteles képezni.
A beszámoló formáját kötelezően előírja a 224/2000 (XII.19.) Kormányrendelet. A
Kormányrendelet 7.§ (4) bekezdése alapján a beszámoló formája a számviteli törvény
szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója, amely
-

mérlegből,
eredménykimutatásból,
és tájékoztató adatokból áll.

A mérleg fordulónapja: 2016. december 31.
A mérlegkészítés időpontja: 2017. május 20.
Az ereménykimutatás összköltség eljárással készül.
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II./2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések
Adatok e forintban
A.

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
előző év
0
10.463
0
10.472

I.
Immateriális javak
II.
Tárgyi eszközök
III.
Befektetett pénzügyi eszközök
Befektetett eszközök összesen
I.

tárgyév
0
10.463
0
10.463

Immateriális javak

Az Alapítvány inmateriális javakkal nem rendelkezik.
II.

Tárgyi eszközök

Az Alapítvány a tárgyi eszközök között a 2010. évben átadott fatemplom értékét tartja nyilván
10.063 ezer forinttal, valamint a 2011. évben Magyarföldi Önkormányzattól megvásárolt pajta
+ udvar értékét 400 ezer forint értékben.
III.

Befektetett pénzügyi eszközök

Az Alapítvány nem rendelkezik befektetett pénzügyi eszközökkel.
B. FORGÓESZKÖZÖK
Adatok e. forintban

I. Készletek
II. Követelések
III.Értékpapírok
IV.Pénzeszközök
Forgóeszközök összesen

előző év
0
0
0
254
254

tárgyév
0
0
0
222
222

A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést kell
elszámolni a rendelkezésre álló információk mérlegelése alapján. 2016-ben az Alapítvány
értékvesztést nem számolt el.
IV.

Pénzeszközök

A pénzeszközök sor a 2016. év december 31. napjának házipénztár- és bankszámlák összevont
egyenlegét mutatja.
A házipénztár záró állománya 12 ezer forint, a Raiffeisen Zrt.-nél vezetett bankszámla záró
egyenlege pedig 210 ezer forint.
A pénzeszközök összevont záró egyenlege így 222 ezer forint.
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C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
Az Alapítvány aktív időbeli elhatárolást 2016-ban nem mutat ki.
D. SAJÁT TŐKE
Adatok e forintban

Saját tőke

előző év
9.440

tárgyév
10.135

Összetétele, szerkezete 2016. évben a 2016. évi közhasznú eredménnyel (695 e Ft eredménnyel)
és 2016. évi vállalkozási eredménnyel (0 eFt nyereséggel) változott meg.
F. KÖTELEZETTSÉGEK
Adatok e forintban

Hátrasorolt kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek
Kötelezettségek összesen

előző év
0
0
1.033
1.033

tárgyév
0
0
200
200

Kötelezettségként az Alapítvány a Kuratórium Elnöke felé fennálló 200 ezer forint kölcsönt, 0
ezer forint szállítói tartozást mutat ki.
Az Alapítványnak 2016.évben adófizetési kötelezettsége nem volt.

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
Adatok e forintban

Passzív időbeli elhatárolások

előző év
244

tárgyév
350

Az Alapítvány 2016-ben 350 e Ft passzív időbeli elhatárolást mutat ki, ami az SZJA 1%-os
adófelajánlások következő évekre tartalékolt összege.

II./3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
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Az Alapítvány, a beszámoló készítési- és könyvvezetési kötelezettséget szabályozó számviteli
törvény és a – szöveges beszámoló bevezetőjében ismertetett – és a vonatkozó
kormányrendeletek előírásait a nyilvántartások vezetése során megtartotta.
A főkönyvi számlákon elkülönítetten szerepelnek a közhasznú tevékenység és a vállalkozási
tevékenység bevételei, költségei és ráfordításai.
A hatályos előírások szerint a tovább utalandó és a továb butalt támogatásokat egyéb
bevételként, illetve egyéb ráfordításként kell nyilvántartani.
A tovább utalandó, de még tovább nem utalt támogatásokat időbelileg el kell határolni.
II./3./1. Bevételek
Közhasznú tevékenység bevételei:
Adatok e forintban

előző év
- Költségvetési támogatás (1%)
166
- Adomány
0
- Közhasznú tev.-ből származó bev.
0
Egyéb bevételek
0
Pénzügyi műveletek bevételei
0
Rendkívüli bevételek
0
Összesen:
166

tárgyév
106
1.750
0
0
0
0
1.856

Az ADOMÁNY sor részletezése:
Adatok e forintban

Önkormányzattól kapott
Elkülönített alapoktól kapott
Magánszemélyektől kapott
Gazdálkodó szervektől kapott
Egyházaktól kapott
Összes ADOMÁNY a 2016. évben

0
0
0
1.750
0
1.750

A közhasznú tevékenység bevételi jogcímeként:
Adatok e forintban

Tovább utalandó támogatás
Cél szerinti tevékenység bevételei
Működési költség fedezete
Összesen:

0
0
0
0

Rendkívüli bevétele 2016-ben az Alapítványnak nem volt.

Vállalkozási tevékenység bevételei:
Az Alapítványnak 2016-ben nem volt vállalkozási bevétele.
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A közhasznú és a vállalkozási tevékenység bevételeinek együttes összege: 1 ezer forint.

II./3./2. Költségek és ráfordítások
Közhasznú tevékenység költségei és ráfordításai
Adatok e forintban

előző év
175
0
9
0
17
0
201

Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordítása
Rendkívüli ráfordítások
Összes ráfordítás

tárgyév
1.032
0
0
0
23
0
1.055
Adatok e forintban

Az előző évi ráfordítások összetétele:
Cél szerinti tevékenység ráfordítása
Működési költség és ráfordítás
Összesen
A tárgyév ráfordítások összetétele:

180
180

Cél szerinti tevékenység ráfordítása
Működési költség és ráfordítás
Összesen

1.032
23
1.055

A közhasznú és a vállalkozási tevékenység ráfordításainak együttes összege: 1.055
ezer forint
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II./4. Tájékoztató adatok
II./4./1. Tiszteletdíjak
A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság társadalmi megbízatásban látta el feladatát a 2016.
évben sem tiszteletdíj, sem költségtérítés kifizetése nem történt.
II./4./2. Bér és létszámadatok
Az Alapítvány társadalmi megbízású vezetőinek létszáma a 2016. évben:
Kuratóriumi tagok
3 fő
Felügyelő Bizottsági tagok
3 fő
II./4./3. Személyi jellegű kifizetések
Az Alapítványnak 2016. évben nem volt személyi jellegű kifizetése.
II./4./4. Egyéb tájékoztató adatok
Az Alapítvány képviseletére jogosult
Rátóti Zoltán
A Magyarföld Faluért Alapítvány Kuratóriumának Elnöke
A számviteli feladatok végzésével és a beszámoló elkészítésével megbízott személy
mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkezik, a PM által vezetett könyvviteli szolgáltatást
végzők nyilvántartásában szerepel.
A beszámolót készítette:
Agonás Klára
MKVK. regisztrációs száma: 003811
A Magyarföld Faluért Alapítványnak a közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját
könyvvizsgáló nem ellenőrizte.
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III. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
2016-ben az Alapítvány 106.510,-Ft költségvetési támogatásban (SZJA 1%) részesült, melyet
nem használt fel, ezért az Alapítvány a teljes összeget tartalékolja, és a passzív időbeli
elhatárolások között mutatja ki.
IV. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatási kötelezettség célja, hogy az Alapítvány
gazdálkodásáról megbízható és valós képet mutasson. Ez a saját tőke szerkezetének,
összetételének, az abba bekövetkezett változásoknak, valamint a tőkeváltozás elemeinek
részletes bemutatásával kerül ismertetésre.
Adatok e forintban

Saját tőke összesen
Induló tőke
Tőkeváltozás
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Közhasznú tevékenység
tárgyévi eredménye
Vállalkozási tevékenység
tárgyévi eredménye

Előző év
9.475
150
9.325
0
0

Tárgyév
10.135
150
9.290
0
0

-35

Változás
695

695

0

0

Az induló tőke összegében változás nem történt.
A közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 695 ezer forint, a vállalkozási tevékenység
eredménye 0 ezer forint nyereség volt.
Az Alapítvány a 2016. évet 9.290 ezer forint eredménytartalékkal zárta.
A kuratórium úgy határozott, hogy az eredménytartalékot továbbra is a fatemplom fenntartására
és a falu kulturális rendezvényeire kívánja fordítani.

V. CÉL SZERINTI JUTATTÁSOKRÓL SZÓLÓ KIMUTATÁS
A tárgyévben és az azt megelőző évben a szervezet cél szerinti juttatást nem nyújtott.
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Magyarföld Faluért Alapítvány
8973 Magyarföld, Zrínyi Miklós u. 12.
Adószám: 19281885-1-20
VI. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI
PÉNZALAPTÓL,
HELYI
ÖNKORMÁNYZATTÓL,
TELEPÜLÉSI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL
KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Költségvetési támogatás: az államháztartás alrendszerei terhére nyújtott pénzbeli vagy nem
pénzbeli juttatás, amelyet a támogató nem elsősorban ellenszolgáltatás ellenében, de konkrét
program megvalósítása vagy meghatározott időszakban a támogatott szervezet működtetése
érdekében nyújt. Költségvetési támogatás különösen:
a) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás,
b) az Európai Únió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a
költségvetésből juttatott támogatás,
c) az Európai Únió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó
támogatás,
d) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint
felajánlott összege.
A fentiekben felsorolt költségvetési támogatásból a Magyarföld Faluért Alapítvány 2016. évben
a személyi jövedelemadó 1%-ának, az adózó rendelkezése alapján, az Alapítvány részére
felajánlott 106.510,- Ft-ot kapta meg.
Más költségvetési támogatást 2016-ben az Alapítvány nem kapott.
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VII. KÖZHASZNÚ
BESZÁMOLÓ

Magyarföld Faluért Alapítvány
8973 Magyarföld, Zrínyi Miklós u. 12.
Adószám: 19281885-1-20
TEVÉKENYSÉGRŐL
SZÓLÓ
RÖVID

TARTALMI

VII./1. Magyarföld Faluért Alapítvány vezető és ellenőrző testülete és Alapító Okirata
A 2016. év közhasznú beszámolójának készítésekor – az Alapítvány 2008. évi augusztus hó 30.
napjától hatályos Alapító Okirata szerint – az Alapítvány vezető testületének tagjai:
Rátóti Zoltán elnök
Tagok:
Rudolf Péter
Dr. Rátóti Csaba
Az Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai:
Kállai Csaba elnök
Tagok:
Orosz Sándor
Tóth Lászlóné
Az Alapítvány Alapító Okirata 2008. augusztus hó 30. napján került módosításra, mivel az
Alapítvány székhelye és a Kuratórium Elnökének címe megváltozott, és a Felügyelő
Bizottságba új tag került kijelölésre az Alapító által, az előző tag kilépése miatt.
A 2009. évben módosításra került az Alapító Okirat: a bankszámla feletti rendelkezési jog és
az Alapítvány honlapjának új web címe került módosításra.
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Magyarföld Faluért Alapítvány
8973 Magyarföld, Zrínyi Miklós u. 12.
Adószám: 19281885-1-20
VII./2. A 2016. évi közhasznú célok megvalósítására fordított kiadások
Az Alapítvány Alapító okiratában foglalt közhasznú céljainak megvalósulása
2016. évi kiadások
ezer forintban

TÉMA
I.

A falu hagyományok útján kialakult építészeti, természeti
értékeinek megőrzését érintő tevékenység
0,00

II.
III.
IV.
V.
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Fatemplom építése, felújítása
0,00
Pajta újjáépítése, faluházzá alakítása
0,00
Kézműves táborok, hagyományőrző táborok
0,00
Kulturális rendezvények
1.032
mozi vetítés
0,00
színházi rendezvények
0,00
irodalmi rendezvények
0,00
zenei rendezvények
0,00
kiállítások szervezése
0,00
fórumok szervezése
0,00
Falu közterületeinek kezelésében való részvétel
0,00
A közterületek, létesítmények karbantartásához szükséges
eszközök beszerzése
Szálláslehetőség kialakítása

0,00
0,00

Tájvédelem
0,00
Biogazdálkodás
0,00

Cél szerinti kiadások összesen (I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X)
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1.032

Magyarföld Faluért Alapítvány
8973 Magyarföld, Zrínyi Miklós u. 12.
Adószám: 19281885-1-20
VII./3. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
A Magyarföld Faluért Alapítvány a 2016.évben is tevékenységét az alapító okiratnak
megfelelően végezte.
A Magyarföld Faluért Alapítvány 2016. évben is szűkös forrásokból gazdálkodott. de szerinti
tevékenységből a Falunapot megrendezte. A fatemplom felújítására az Alapítvány 2016-ben 0
e Ft-ot költött, valamint kulturális rendezvényre 1.032 e Ft költött.
Az Alapítvány 2016-ben pályázatot nem nyújtott be, melynek legfőbb oka, hogy a pályázatok
többségét előre kell finanszírozni, jelenleg erre az Alapítványnak nem áll rendelkezésére
elegendő anyagi forrása.
Az adományozók (magánszemélyek, gazdasági társaságok) támogatása nagy mértékben segíti
az Alapítvány tevékenységét, ezért a jövőben is fontos bevételi forrást jelent.
A rendelkezésre bocsátott források eloszlatása demokratikusan, a jogszabályi előírásoknak és
az Alapítvány szabályzatainak megfelelően történt.
Az Alapítvány pénzügyi helyzete stabil, minden kifizetést határidőben teljesít.
Magyarföld, 2017.03.31. nap

Rátóti Zoltán
Elnök
A Magyarföld Faluért Alapítvány Kuratóriuma 2017. március 31-i ülésén elfogadta a 2016.évi
tevékenységről szóló közhasznúsági jelentést.
Magyarföld, 2016. március 31.

Rátóti Zoltán
Elnök
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Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: Magyarföld Faluért Alapítvány
Az egyéb szervezet címe: 8973 Magyarföld, Zrínyi Miklós u 12.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
2016. ÉV

’’ A közzétett adatokat a könyvvizsgáló nem ellenőrizte! ’’
adatok E Ft-ban
Előző év

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK)
A. Befektetett eszközök
I.
Immateriális javak
II.
Tárgyi eszközök
III.
Befektetett pénzügyi
eszközök
B. Forgóeszközök
I.
Készletek
II.
Követelések
III.
Értékpapírok
IV.
Pénzeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK (PASSZIVÁK)
D. Saját tőke
I.
Induló tőke/ jegyzett tőke
II.
Tőkeváltozás/eredmény
III.
Lekötött tartalék
IV.
Értékesítési tartalék
V.
Tárgyévi eredmény
vállalkozási
tevékenységből
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
I.
Hátrasorolt
kötelezettségek
II.
Hosszú lejáratú
kötelezettségek
III.
Rövid lejáratú
kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN

Magyarföld, 2017.03. 31.

Előző év helyesbítése

Tárgyév

10463

10463

10463

10463

254

222

254

222

10717

10685

9440
150
9325
-35

10135
150
9290
695

1033

200

1033

200

244
10717

350
10685

a vállalkozás vezetője
(képviselője)
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’’ A közzétett adatokat a könyvvizsgáló nem ellenőrizte! ’’

Az egyéb szervezet megnevezése: Magyarföld Faluért Alapítvány
Az egyéb szervezet címe: 8973 Magyarföld, Zrínyi Miklós u 12.

ÉVES BESZÁMOLÓ
2016.
üzleti évről

Magyarföld, 2017.03. 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

