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A kiegészít mellékletet az alábbi szerkezettel és a számviteli tv-ben el írt tartalommal készítjük el:
1.
2.
3.
4.
5.

Általános információk
A számviteli politika alkalmazása
Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
Az eredmény kimutatásához kapcsolódó kiegészítések
Egyéb kiegészítések

1.Általános információk
1.1 A SZERVEZET ALAPADATAI
1. Elnevezés:

Kovács Máté Alapítvány

2. Székhelye:

1054 Budapest, Hold utca 6.

3. Levelezési címe:

1054 Budapest, Hold utca 6.

4. Képvisel :

Dr. Tóth Gyula kuratóriumi elnök
9700 Szombathely, Sz rcsapó u. 8.

5. Adószáma:

18084908-1-41

6. TB törzsszáma:

-

7. Típusa:

nyílt alapítvány

8. Közhasznúsági fokozat:

közhasznú szervezet

9. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte:

F városi Bíróság 9.Pk.61.330/1996/5.
Budapest, 2001. szeptember 18.

10. Nyilvántartási szám:

6472 (hatezer-négyszázhetvenkett )

11. Közhasznúsági végzés száma, kelte:

F városi Bíróság 9.Pk.61.330/1996/5.
Budapest, 2001. szeptember 18.

12. Számlavezet pénzintézet:

OTP BANK NYRT BUDAPESTI RÉGIÓ
1027 Budapest, Margit krt. 8-10.

13. Bankszámlaszám:

11702036-20648369

14. Gazdálkodási forma:

Alapítvány

15. Könyvvezetés módja:

KETT S

16. Cél leírása

A magyar könyvtári kultúra fejlesztésének támogatása

17. Alapítók:
Dr. Kovács Máté (sz.: 1941.)
Dr. Kovács Ilona

Kovács Máté (sz.: 1975.)
18. Kuratórium összetétele:
Dr. Tóth Gyula (elnök)
Dr. Hangodi Ágnes (titkár)
Dr. Bényei Miklós
Dr. Suppné Dr. Tarnay Gyöngyi
Dr. Szabó Sándor

Dr. Kovács Ilona
Dr. Szerafinné Szabolcsi Ágnes
Dr. Baráthné Hajdú Ágnes
Dr. Bartos Éva (2012. október 30-tól)

19. Az alapítvány az érvényes Szervezeti és M ködési Szabályzata szerint m ködik.
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A beszámolási id szakban olyan jelent s szervezeti változás nem ment végbe, amely kihatással lett
volna a stratégiára vagy a számviteli politikára, illet leg a valós és megbízható összkép szempontjából
lényeges.
A Kovács Máté Alapítvány közhasznú tevékenységei:
tudományos tevékenység, kutatás; nevelés és oktatás; képességfejlesztés; ismeretterjesztés.
Közhasznú céljai alapító okirata szerintiek:
• A magyar m vel dés ügyének, közelebbr l a magyar könyvtári kultúra fejlesztésének
támogatása oly módon, hogy tehetséges és rászoruló, a magyar fels fokú könyvtárosképz
intézményekben tanuló fiatalok egyetemi és f iskolai tanulmányaihoz anyagi és erkölcsi
támogatásként ösztöndíjat biztosítson;
• Kovács Máté szellemi hagyatékának gondozása;
• Fiatal könyvtárosok továbbképzésének támogatása (doktori program, részvétel tudományos
konferencián, publikációk megjelentetése stb.)
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat.

!
A Kovács Máté Alapítvány kett s könyvvezetéssel alátámasztott egyszer sített éves beszámolójának
mérlegét, illetve eredménykimutatását a Számvitelr l szóló 2000. évi C. törvény, illetve a 224/2000.
(XII.19.) Kormányrendelet el írásainak megfelel en Közhasznúsági Jelentés keretében készíti el.
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Az alapítvány telephellyel, fiókteleppel nem rendelkezik.
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A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészít információk, jelentések az alapítvány
honlapján
(http://kovacsmatealapitvany.hu/),
valamint
az
OBH
honlapján
(http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/tarsadalmi-szervezetek-es-alapitvanyok-nevjegyzeke)
is
megtekinthet k.
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Min sített többséget biztosító befolyás gazdasági társaságban
Kovács Máté Alapítvány min sített többséget biztosító befolyással gazdasági társaságban nem
rendelkezik.
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A mérlegkészítés napjáig a szervezet folytatásának ellentmondó tényez , körülmény nem állt fenn, a
Kovács Máté Alapítvány a belátható jöv ben is fenn tudja tartani m ködését, folytatni tudja
tevékenységét.
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Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli el írások szerint került összeállításra, a törvény
el írásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.
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2. A számviteli politika alkalmazása
*

,!

A Kovács Máté Alapítvány az Ectv. 27. § (2) bekezdése alapján 2012. január 1-vel kötelez módon
áttért a kett s könyvvitel vezetésére, mivel a hivatkozott jogszabály szerint kizárólag kett s
könyvvitelt vezethet, illetve egyszer sített éves beszámolót készíthet a közhasznú jogállású szervezet.
A Kovács Máté Alapítvány könyveit magyar nyelven, a kett s könyvvitel elvei és szabályai szerint
vezeti. A számviteli politika módosítása 2012. január 1-i hatállyal megtörtént.

#
A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltér jelölés hiányában ezer
forintban kerülnek feltüntetésre.

*

-

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes
könyvel képesítéssel, és a tevékenység ellátására jogosító PM. engedéllyel (igazolvánnyal)
rendelkezik.
A beszámoló elkészítéséért felel s személy neve, címe, igazolványának száma:
Balog-Vincze Edit
2120 Dunakeszi, Arany János u. 6.
PM 122823

!
A Kovács Máté Alapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett. A közzétett adatok könyvvizsgálattal
nincsenek alátámasztva.
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A kiemelt számviteli teend k ütemezése az alábbi:
Kiemelt számviteli teend k
Teend

Ütemezés

F könyvi kivonat készítése

vezet i adatszolgáltatáshoz, évente

Értékvesztések elszámolása

értékeléskor vagy eseménykor

Céltartalék képzés és megszüntetése

évente

Id beli elhatárolások elszámolása

évente vagy azonnal

Értékelési különbözetek elszámolása

évente

Kerekítési különbözetek elszámolása

évente

Értékhelyesbítések elszámolása

évente

Éves elszámolású adók el írása

évente

Analitika-f könyv egyeztetése

negyedévente

Leltár-analitika egyeztetése

évente
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A tárgyid szakra a számviteli törvény szerinti kett s könyvvitelt vezet
egyszer sített éves beszámolóját készítette.

egyéb szervezetek
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Az eredmény megállapításának választott módja: Összköltség eljárás.
A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került
összeállításra.

' /
Jelen beszámoló a 2012. január 01. - 2012. december 31. id szakot öleli fel, a mérleg fordulónapja
2012. december 31.
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A mérlegkészítés id pontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az el z éveket érint gazdasági
események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott id pontja:
2013. március 31.
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Értékcsökkenési leírás módja
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebb l
adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték
figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az
értékcsökkenési leírás elszámolása id arányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.
Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága
Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a f könyvben, mind a kapcsolódó analitikákban üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi
értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás
elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidej leg vagy a fordulónapi értékelés keretében
történik.
Kis érték eszközök értékcsökkenési leírása
A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni érték jogok, szellemi termékek, tárgyi
eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben
elszámolásra kerül.
Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása
Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi
változásokon túl további változások az el z üzleti évhez képest nem történtek.

21

!

Értékvesztés elszámolására - az el z üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti
értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jelleg különbözet tartós és jelent s. Jelent snek
min sül a készletértékhez képest történ 10%-ot meghaladó különbözet.
2012. éven az alapítvány értékvesztést nem számolt el.

3
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A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok
szerint történik.
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A Kovács Máté Alapítvány az értékhelyesbítés lehet ségével nem kíván élni, így a mérlegben
értékhelyesbítés nem szerepel.

* !#-
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Az alapítás-átszervezés költségei nem merültek fel.

-

!

!

A Kovács Máté Alapítványnál kísérleti fejlesztés költségei nem merültek fel.

"3

A forgóeszközök közül a vásárolt készleteket mennyiségben és értékben nyilvántartjuk, és év
végén leltár alapján egyeztetjük a készlet értékét.
Az alapítvány 2012.12.31-én az alábbi készlettel rendelkezett:
„Kovács Máté emlékének ápolásáért” emlékplakett 8 db 196.000 Ft értékben.

% 5!
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A saját termelés készlet a tárgyévben nem képz dött, így a mérlegben nem jelennek meg,

'7
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A Kovács Máté Alapítvány garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, céltartalékot nem képzett.

)
Az el z ekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az
értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.

+5
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A számviteli politika más, meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl jelent s módosítás
nem történt.

28
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Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az
általános szabályoknak megfelel en történik, a leltározás szabályai az el z üzleti évhez képest nem
változtak.

9
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A pénzkezelés a pénzkezelési szabályzatban, számviteli politikában el írt szabályok szerint történik.
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A közhasznú alapítványokra vonatkozó jogszabályok szerint végezzük tevékenységünket, valamint
teljesítjük nyilvántartási, beszámolási és közzétételi kötelezettségünket.
Ezek: Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek m ködésér l és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a Számvitelr l szóló 2000. évi C. törvény, a
224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet, a Civil szervezetek gazdálkodása, az adománygy jtés és a
közhasznúság egyes kérdéseir l szóló 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet, A civil szervezetek
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefügg eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI.
törvény, valamint a hatályos adótörvények.
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3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
:
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A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben korrekciókat nem tartalmaz.
Az egyszeres könyvvitelr l a kett s könyvvitelre való áttérés során a következ mérlegsorok nyitása
történt meg (az el z évi naplóf könyvi zárás és egyszer sített beszámoló alapján):
3811 Pénztár-számla

8.365 Ft

3841 Elszámolási bankszámla

250.850 Ft

3851 Kamatozó betétszámla

1.231.255 Ft

411 Induló t ke

300.000 Ft

413T keváltozás

1.190.470 Ft

491 Nyitómérleg számla

0 Ft

5!
A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhet lenne, és sajátos besorolása
bemutatást kívánna.
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Össze nem hasonlítható adatok
A Kovács Máté Alapítvány mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl
- összehasonlíthatók az el z üzleti év megfelel adatával.
Tétel átsorolások
A mérlegben az el z üzleti évhez képest - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - az
egyes eszközök és kötelezettségek min sítése nem változott.
Értékelési elvek változása
Az el z üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - a jogszabályi el írások
változásain túl - nem változtak.

1
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Értékhelyesbítések alakulása
A Kovács Máté Alapítvány a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehet ségével, nyilvántartott
értékhelyesbítése nincs.
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Nyitott határid s, opciós és swap ügyletek - nincsenek
Nem látszó jöv beni fizetési kötelezettségek - nincsenek
Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek
A Kovács Máté Alapítvány pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy
el nyt jelent - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szerepl további, a számviteli törvény által
külön bemutatni nem rendelt - tételek és megállapodások nincsenek.
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Bruttó érték alakulása
Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja be az alábbi táblázat:
Bruttó érték alakulása összevontan
Mérlegtétel (1000HUF)

Nyitó

Immateriális javak
ebb l: közvetlenül környezetvédelmi célú
Tárgyi eszközök
ebb l: közvetlenül környezetvédelmi célú

Növekedés

Csökkenés

változásból
átsorolás

Záró

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Halmozott értékcsökkenés alakulása
Az immateriális javak és tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének alakulását mutatja be az
alábbi táblázat:
Halmozott értékcsökkenés alakulása összevontan
Mérlegtétel (1000HUF)

nyitó

Immateriális javak
ebb l: közvetlenül környezetvédelmi célú
Tárgyi eszközök
ebb l: közvetlenül környezetvédelmi célú

Növekedés

Csökkenés

változásból
átsorolás

Záró

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Terv szerinti értékcsökkenés alakulása
A tárgyévi terv szerinti értékcsökkenési leírás megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:
Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés összevontan
Mérlegtétel (1000HUF)
Immateriális javak
ebb l: közvetlenül környezetvédelmi célú
Tárgyi eszközök (kisérték eszközök is)
ebb l közvetlenül környezetvédelmi célú

Lineáris

Degresszív

Telj.arány

Egyéb

Összesen

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Terven felüli értékcsökkenés
A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására vagy annak visszaírására nem került
sor.
Befektetett pénzügyi eszközök valós értéken történ bemutatása
Tárgyid szakban értékvesztés nem került elszámolásra.
Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés nem állt fenn.
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Pénzeszközök záró állományának összetétele

eFt
1.296
72
10
1.378

Lekötött bankbetét
Pénzforgalmi bankszámla

Házipénztár
Összesen:

Követelések alakulása
Tárgyid szakban egyéb követelések nincsenek.

) 5!
Saját t ke változása
A saját t ke elemeinek tárgyévi változásai, valamint a változások okai az alábbiak:
Saját t ke alakulása
T keelem 1000HUF

eFt
El z id szak

Induló t ke
T keváltozás alaptevékenységb l
Mérleg szerinti eredmény alaptevékenységb l
Mérleg szerinti eredmény vállalkozási tevékenységb l

Tárgyid szak

300
1.166
24
0

Változás

300
1.190
84
0

0
+24
+60
0

Induló t ke alakulása
Az induló t ke összege a tárgyid szakban nem változott.
T keváltozás alaptevékenységb l
A korábbi évek mérleg szerinti eredménye alaptevékenységb l.

+7
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Céltartalékok - várható kötelezettségekre
A várható kötelezettségekre képzett céltartalékot a beszámoló nem tartalmaz.
Céltartalékok kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségre
A mérlegben kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre képzett céltartalék sem az el z
évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen céltartalék képzését nem indokolták.

2
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralév futamideje több mint öt év.
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
A fordulónapon kapcsolt vállalkozással szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.
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Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre
A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy
önkormányzati vagyon részét képez eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú
lejáratú kötelezettség sem került kimutatásra.
Biztosított kötelezettségek
A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított
kötelezettség nem szerepel.
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
A fordulónapon kapcsolt vállalkozással szemben rövid lejáratú kötelezettsége az alapítványnak nincs.

4. Jelent sebb id beli elhatárolások
4.1. Jelent sebb aktív id beli elhatárolások
Bevételek aktív id beli elhatárolása 0
Költségek, kamatok, egyéb ráfordítások aktív id beli elhatárolása 0

4.2. Jelent sebb passzív id beli elhatárolások
Bevételek passzív id beli elhatárolása 0
Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása 0

5. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
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A Kovács Máté Alapítványnál el z éveket érint módosítás tárgyévben nem történt.
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A Kovács Máté Alapítvány eredmény kimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti
átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az el z üzleti év megfelel adatával.
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Bevételek alakulása
A Kovács Máté Alapítvány bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:
Bevételek alakulása és megoszlása
Bevétel-kategória

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
Közhasznú célú m ködésre kapott támogatás
-

központi költségvetést l

-

egyéb támogatás

Egyéb bevételek

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
ÖSSZES BEVÉTEL

El z év
1000HUF
%

276
224
29
195
52
0
276

100,0
81,2
10,5
70,7
18,8
0
100,0

Tárgyév
1000HUF

391
326
24
302
65
0
391

%

100,0
83,4
6,2
77,2
16,6
0
100,0
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Végleges jelleggel kapott támogatások
Az alapítvány az állami költségvetésb l az SZJA 1 % támogatást kapott 24.101 Ft értékben, az
EDITÉKA Alapítványtól 95.118 Ft, valamint 207.000 eFt magánszemélyekt l vissza nem térítend
támogatást kapott.
Visszatérítend kapott támogatások
A Kovács Máté Alapítvány támogatási program keretében a beszámolási id szakban visszatérítend
(kötelezettségként kimutatott) támogatást tevékenysége fenntartására, fejlesztésére sem
önkormányzati, sem központi, sem nemzetközi forrásból, sem más gazdálkodótól nem kapott, illetve
nem számolt el.
Egyéb bevételek bemutatása
Az alapítvány a szabad pénzeszközeinek banki lekötéséb l származó kamatbevételeit tartalmazza.
Aktivált saját teljesítmények
A beszámolási id szakban aktivált saját teljesítmény nem került elszámolásra.
Rendkívüli bevételek
A beszámolási id szakban nem került elszámolásra.
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Ráfordítások alakulása
A Kovács Máté Alapítvány ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi
táblázat:
Ráfordítások alakulása és megoszlása
Ráfordítás-kategória

El z év
1000HUF
%

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI

Tárgyév
1000HUF

%

252

100,0

307
158

100,0
51,5

252

100,0

149

48,5

Anyagjelleg ráfordítások
Személyi jelleg ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi m veletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG
RÁFORDÍTÁSAI
Ráfordítások összesen

0

252

0

100.0

307

100.0

6. Egyéb kiegészítések
%
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A beszámoló aláírója
Az egyéb szervezetekre vonatkozó egyszer sített éves beszámolót a Kovács Máté Alapítvány
képviseletére jogosult alábbi személy jogosult aláírni: Dr. Tóth Gyula kuratóriumi elnök
(9700
Szombathely, Sz rcsapó u. 8.)
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Vezet tisztségvisel k munkadíja
A vezet tisztségvisel az üzleti évben munkabérben, valamint tisztsége ellátásáért megbízási díjban
nem részesült.
Vezet tisztségvisel k munkabére
Az alapítvány tisztségvisel i munkabérben nem részesültek.
Vezet tisztségvisel k egyéb juttatásai
A vezet tisztségvisel k az üzleti évben semmiféle el leget, kölcsönt nem kaptak, nevükben garancia
vállalására nem került sor.
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Létszámadatok

Az alapítvány tárgyid szakban nem foglalkoztatott munkavállalókat.
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Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok
A tevékenység jellegéb l adódóan a Kovács Máté Alapítvány nem termel, és nem tárol veszélyes
hulladékot, a tevékenység során keletkez , környezetre káros anyagok elenyész k.
Környezetvédelmi költségek
Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az el z üzleti évben, sem a tárgyévben költség
nem került elszámolásra.
Környezetvédelmi céltartalékok
A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jöv beni költségek fedezetére sem
az el z üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.
Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek
A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a
fordulónapon nem állt fenn.
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A számviteli törvény el írásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegend
megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredménykimutatásban történ bemutatásához.
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