KÁRfrlEIúTÓ ALAP

MAGYAR

8200 Veszptéla, Megyeház tér 7.
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Magyar Kármentő Alap 2011,, évi, közhasznű egyszerűsített éves
beszámolójához

I.

Általánoskie8észítések

A Magyar Kármentő Alap bemutatása:

o A Kármentő Alapot a Kormány hozta létre, a

252/20"11,. (X.21.)

Kormányrendelettel.

Az

ALap

székhelye: 8200 Veszprém, Megyeháztér 1,.

Adószáma:

],8204276-1-79

A Magyar Kármentő Alap jogi személy.

o

Múködési

forrnája:

Kormányrendelet értelmében alapítványi formában

múködő, közcéIú feladatot ellátó,
számaiteli töruény szerinti egyű szeraezet, rendelkezik
az adózásróI szóLó jogszabályok értelmében a kiemelten
közhaszni szervezetet me gillető kedvezményekkel.

o

Az Alap bíróságiregisztrációs számmal nem rendelkezik.

o

Alapítóí/ induló

o

A Kármentő Alap létrehozásának célja:

tőke: Az

Alapitó induló tőkét nem határozott meg.

Magyar ország eddigi legnagyobb ökológiai katasztróÍa, az ajkai térségben
2011. október 4-én bekövetkezett súlyos veszélyhelyzetet előídéző vörösiszapömlés károsultjainak széles körú nemzeti és nemzetközi összefogással történő
megsegítéseazzal, ítogy az Alap bevételeire, múködésére és az annak terhére
nyújtandó támogatásokra e rendelet szabáIyait kell alkalmazni.

A

Az

o

AIap forrásainak felhasználási céljait a Korm. rendelet 9. S-arészletezi.

Tevékenységbemutatása:

Az Alap közcélú tevékenységétVeszprém megyében, a
érintett_ Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely

katasztrÓfával
helyi önkormányzatai

közvetlenül
területén végezheti.
Az Alap javára befizetett összegek, adományok, természetbeni juttatások
közérdekú célra történő kötelezettségvállalásnak minősülrrek.
(Korm. rendelet 5. § (a) bek.)
Bevételi forrásai:
Az AIap bevételeit a belfoldi és külföldi magánszemélyek és jogi személyek
befizetett adományai, a magánszemélyek személyi jövedelemadójának
-]. oÁ-ai,valamint
a lekötések után járó banki kamatok jelentik.
felajánlott

2

Számviteli politika bemutatása:

A

Kármentő Alap számviteli politikája a számvitelrőI szóIó 2000. évi C. törvény,
valamint a közhasznú szervezetek sajátosságait tartalmazó 224/2000.(XII.19.)
Kormányrendelet előírásait figyelembe véve lett összeállítva.
számviteli törvény által nevesített belső szabáIyzatalt az Alap - a sajátosságaira
figyelemmel - elkészítette, szükség szerint azokat aktaalízáIta.

A

lkészítésének
tárgyév december 31.
mérleg-fordulónapja:
mérleg-készítés(zárás) határideje: naptári évet követő év május 31.

Közhasznú
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Alkalmazott eredmény-kimutatás
kettős könyvvitelt vezetó egyéb szervezetek közhasznú egyszetűsített éves
beszámolójának eredmény-kimutatása
:

2011. évi vagyoni,

A Kórmentő Alap

pénzügyi helyzet értékelése:

201,1. éues közhasznú beszómolójónak

fóbb adatai:

állománya
Ebbű: _ tókaáltozás (tóketartalek)
- tárgyéaikizhasznú eredmény

o

Sajdt tóke záró

o

Pénzeszközök

zátő

ebből: -

1.859.007 eFt
1.701,168 eFt
157.839 eFt

állománya

1.680.033 eFt
1.100.000 eFt

leköfue
egyenlege

a számlauezető pénzintézetnél

-

bankszdmla éuzáró

o

Köaetelések záró

o

Aktía idóbeli

580.033 eFt

állománya

173.455 eFt

elszámolási előlegként nyilvántartott önkormány zati támogatás

elhntárolós

számlavezető pénzintézet lekötött

Az Alapból kifzetett tómogatósok

1.)

5,953 eFt
pénzek utáni, nem realizált kamata

201-0. és.2011. éaekben:

Kórosultak közae:tlen tómogatása
Támosatási

cél

-Egyszeri gyorssegély
- Albérleti kieg. Máltai Szer.szolg.
- Egészségkárosodás miatti tám.
- Átmeneti elhelyezés, ellátás tám,
- Y áIlalko zás ok tám

o

gatás a

Használtcikk keresk. közvetett
Kisvállal. családjainak tám
Áilami kárenyh. nem jog.tám.

tám,

,

-

Melléképületek építésénektám.

összesen:

ezer forintban

Devecser kolontár somlóv.hely Együtt
2.050

27.200
20.000

í ,29.250

100
6.600
40.950
1.200
15.339
4.074
1"I.178
43.781
54.000
229.822 10,500 LffiO

13,300

2.700

20.000
16.100

47.550
76.539
4.074
1-1.178
43.781,

54.000
242,472

)

Kö

2.)

z ö

ss

égi c élúfejles zt ési t ómo gat

ós

ok:
ezer

Önkormányzat

Támogatási célok

Devecser Kolontár Somló".helv

Rendórőrs építése
- Sportpálya építés
- Mikrobusz vásárlás tám.
Általános iskola terv.költsége

11.3M

11.344

8.997

8.997

9.725
5.875

- Szennyv izcsatorna terv. tám.
- Ú1 tiszűtOmű terv.kts,

Utak

Eqvütt
5.183

5.183

-

-

forintban

3.938

20.341 20.563

5.183

osszesen:

1.625

-

-

rekonstrukciója

9,1,25

5.875
7.625
3,938
46.087

II. Mérleghez kapcsolódó kie8észítések
közhasznú egyszerúsítettéves beszámoló mérlegénekösszeállítása a számviteli
törvény, valamint a224/2000.(XII.19.) Korm. rendelet előírásai alapján történt.

A

A 2011. évi közhasznű egyszerúsítettéves beszámoló mérlegadatai:

EszKözöK

e. nerettetett eszközök
I. Immat, iavak
II. Tárwi eszközök
III. Befektetett püi.eszk.

2010.12.g1. 2011.12.31,.

0

0

FORRÁSOK
D. Saiát tőke
l. lnduló

1.695.566

B. Forsóeszközök

I.

II.

Készlek

Követelések

III. Ertékpapírok
[V. Pénzeszközök

c.

attt iaor"t

íszrcözör

A

o
o
o

ett

it.

2010;zsl.

201,1,.12.3,!,.

,],.70-1,.768 1,859.007

tőke

Tőkeváltozás
III. T.évi közh.ered.
II.

E.

ezer íorintban

1.701.1,68

Céltartalék

7.7o"1.768

157-839
0

1.853.488

155.224 173.455
1.54o.342

1.680.033

7.701.1,68

1.85g,M1,

5.602 5.953

F.Kötelezettség
I. Hátrasorolt köt.
II. Hosszú lejár. köt
ilI. Rövid lejár. köt
G. Passzív

0

időb.elh
FoRRÁSoK 7.701,.1,68

4w
1,.859.u1

évi közlnasznú

egyszerúsített éves beszámoló tartalmi, szerkezeti
elOirasai szerint készült.
beszámolÓk
a kö zlnasznú
f elépítése
A mérleg összeállítás a abázís évi beszámolóval rnegegyező szerkezetben készült
- igy az összehasonlíthatóság elve érvényesül.
A mérlegtételek eljárási és értékelésielveit a számviteli politika részletezi.
A számviteli alapelvek a mérlegkészítéssorán betartásra kerültek. í
Forgóeszközök között a pénzeszközök, követelések - elszámolásra adott
2011,.

,

támogatás - szerepelnek.

Aktív időbeli elhatárolás

a

szám7avezető pénzrntézetnéllekötött

ealizáIt, banki kamata.
A saját tőke záró állománya 1,.859.007 eFt, a következő

r

Alap alapítása szerinti céljainak,

pénzek nem

évben forrását jelentve az

4

III.

Eredmény-kimqtaíáshozkapcsolóCókiegészít€sek

A Kúrmentő Alap kizhasznúbeaételei 2011. éuben
o Közhasznú támogatásokból származó pénzbeli bevételek
347.995.669 Ft
a belftldi és külfcildi befzetett adományok, pénzbeli támo gatások
98.401.951 Ft
o Egyéb bevétel - a lekötések után járó banki kamatok
- pénzngyileg ténylegesen realizált kamatbevétel 92.449.504Ft
- akűv időbeli elhatárolásként előírt kamatbevétel 5.952.447 Ft
434j,48Ft
o Szja1, Y.-bóIszárrnazó bevétel

o

Természetbeni,térítésmentesadomány
SÁMS UNG Zrt. adomónya: műszaki, elektronikai

9.335.9B4 Ft
b erende

zések

A Kármentő Alapból semmilyen múködési jellegú költség nem került kifizetésre

Az AIap tátgyéví közhasznú

eredménye

157.838.570 Ft

Aközhasznú eredményt 2011, évben is a tóketartalékba kell helyezni, ami - a fel nem
használt 2010. évi eredménnyel együtt - a következő évek támogatásainak, az Alap
célszerinti í elhas znáIás ának

í or

r

ás

IV.

át j elenti.

Tájékoztató kiegészítés

Alapító bemutatása

A

Magyar Kármentó Alapot

a Magyar Kormány hozta

létre, 252/2071,.

(X.21,)

Kormányrendeletéve1.
Az A|apító szándéka a Kármentő Alap léftehozásával az Ajka térségében2011,. október
4-én bekövetkezett vörösiszap-ömlés károsul§ainak széles körú nemzeti és nemzetközi
összefogással történő megsegítése.

A felhívásra nagyon sok magánszerné|y, váIlalkozás, önkormányzat, egyéb szervezet
adott pénzbeli támogatást - mind hazai, mind külföldi viszonylatban, valamint
természetbeni térítésmentesadományt,

A pénzbeti támogatások, adományok ászertéke 2011. 12.3'l,-én2.043.408.303 Ft volt,

Eevéb információk

o

A Kármentő Alap legfőbb szerve: aVeszprém Megyei Kármentő Bizottsóg
A Bizottságlétszáma alapításkor7 íő volt, a 312/201,0. (XII.23.)Korm. rendelet
módosítását követően 8 főre bóvült.

o A

Korm. rendelet 7. §. (1) bekezdése értelmében 3 íős Feliigyelő Bizottság
ellen&ziaBizottságdöntéseit,azAIapgazdáIkodását.

7,

5

]

,d Kármentő Bizottság tagjai és a Felügyeló Bizottság tagjai tevékenységüket
díjazás és költségtérítésnélkül végzik.

Az

Alappal kapcsolatos adminisztratív tevékenységeta Veszprém Megyei

Védelmi Bizotts ág

Az Alap

T

itkár s ága

v é gzí,

számviteli tevékenységétmegt'zási szetződéssel

Könywizsgáló

Kft. végzi, kamarai tag könywizsgáló

a

LÁNCZI

vezetésével.

Kármentő Alap könywiz sgáIatát a Bízottság megbizásábőI a RÉNES
Könywizsgáló és Gazdaság1 Tanácsadó Kft. (8aOOAjka, Mester u. 1,) látja el,
Rénós Mária kamarai tag könywizsgáló (kanrarai tagságl száma 000727),

A

Y eazpt ém, 2O12 má j us 10.

Dt. Kooács

