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Maryar Kármentő Al"p 2010. évi közhasznú egyszerűsített éves
beszámolőjához

I.

Általános kiegészítések

A Maslar Kármentő Alap bemutatása:

o A

Kármentő Alapot

a Kormány hozá létre, a

Kormányrendelettel.
Az Alap székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1,.

Adószáma:

252/2010.

(X.21.)

].820421,G1,-19

A Magyar Kármentő Alap jogi személy.

o

Múködési forrnqa: Kormányrendelet értelmébenalapítványi formában
múködő, közcélrl feladatot eIIátó,
számviteli törvény szerinti egyéb szervezet, amely
az adőzásról szóló jogszabályok értelmében a kiemelten
közhasznú szervezetet megillető kedvezményekkel
rendelkezik

o

Az Alap bírósági regisztrációs számmal nem rendelkezik, mivel a Bíróságon
mint egyéb szervezetet - az Alapitó nem regisztráltatta.

o

Alapitői/ induló tőke: Az Alapitő induló tőkét nem határozott meg

o

A Kármentő Alap létrehozásánakcéIja:

-

A Magyarország eddigi legnagyobb ökológiai katasztróía, az ajkai térségben
2010. október 4-én bekövetkezett súlyos veszélyhelyzetet előidéző vörösiszapömlés károsul§ainak széles körú nemzeti és nemzetközi összefogással történő
megsegítése azzal, hogy az Alap bevételeire, múködésére és az annak terhére
nyújtandó támogatásra e rendele t szabáIyait kell alkalmazni.
Az Alap forrásainak íelhasznáJlási céljait a Korm. rendelet 9. §-aftszletezi.

o

Tevékenységbemutatása:

Az Alap közcélíl tevékenységétVeszprém megyében, a

katasztrófával
közvetlenül érintett Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely helyi önkormányzataí
területén végezheti.
Az Alap javfua befizetett összegek, adományok kozérdekúcélra történő
kötelezettségvállalásnak minősüIrrek. (Korm. rend. 5. § (a) bek.)
Bevételi forrásai:
Az Alap bevételeit a belföldi és kültöldi magánszemétyek és jogi személyek
befizetett adományai, valamint a lekötések után járó banki kamatok jelentik.
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Számviteli politika bemutatása:

A

Kármentő Alap számviteli politikája a számvitelről szóIó 2000. évi C. törvény,
valamint a közhasznú szervezetek sajátosságait tartalmazó 224/2000.(Xn.19.)
Kormányrendelet előírásait figyelembe véve lett összeállítva.

A

számviteli tOrvény által nevesített belső szabáIyzatait az Alap - a sajátosságaira
figyelemmel - elkészítette.

Közhasznú egyszerűsitett éves beszámoló elkészítésének

.
.

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

31,.

Alkalmazott eredmény-kimutatás
kettős könywitelt vezető egyéb szervezetek közhasznű egyszerűsitett éves
beszámolójának eredmény-kimutatása
:

2010. évi vagyoni.

A Kírmentő Alap

o

pénzügyi helyzet értékelése:

2010. éaes közhasznú beszámolójónak

fóbb adatai:

áIlománya
- tárgyéaiközhasznú eredmény

Saját tóke zfuó

Ebbó'I:

1.701.168 eFt
1,,701.1,68

eFt

Pénzeszkjzökzfuó állornánya
1,.540.342eFt
ebből: a számlaaerető pénzintézetnéllekjtae
1,200.000 eFt
a kamatbev étel az Alap bevételeivel együtt kzfu óIag a károsultak
támogatására használható fel.

o
o

Köaetelérek zfuó áIlománya
155.224 eFt
beszámolási időszakban utalt, elszámolási előlegként nyilvántartott
önkormányzati támo gatás

Aktía idóbeli elhatárolás
5.602 eFt
szám7avezető pénzintézet lek<it<itt pénzek utáni nem rcalizáIt kamata

Az Alapból a tárgyéaben az alábbi támogatásokkenjltekkiftzetésre:
íntban

Támogatási célok

Önkormányzat

Devecser kolontár somlóvásárh. Egvütt

-Egyszeri gyorssegély
30.000
- Albérleti kieg, Máltai Szer.Szo|g 20.000
- Egészségkárosodás miatti üím.
9.500
- Átmeneti elhelyezés, ellátás ám.
45.000
-Yál|akozások támogatása
30.000
- Használtcikk ker. közvetett ám.
4.074
osszesefi:

3.400

2,050

2.600

100

7.500

1,000
-

-

738.574 74.500 2.750

35.450
20.000
12,200
52.500
31.000

4.ü4

1,55,224
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II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A

közhasznú egyszerúsített éves beszámoló mérlegének összeállítása a számviteli
törvény, valamint a224/2000.(XII.19.) Korm. rendelet elóírásai alapjántörtént.
A 2010. évi közhasznú egyszerúsített éves beszámoló mérlegadatai:

ESzKözöK

2009.12.37.

A. Befektetett eszközök
I. Immat. javak

2tlo,72,g1.

0

III. Befektetett püi.eszk.

E. Céttaítalék

B. Forgóeszközök

II. Követelések

F.Kötelezettsés
I. Hátrasorolt köt.
II. Hosszú leiár. kot
III. Rövid lejár. köt
G. Passzív időb.elh

155.224

III. Ertékpapírok
IV. Pénzeszközök

EszKÖzÖK

2rn0.12,31,.

1.701.768

-

1.701.168
0

1.695.566

Készlek

C. Aktív időbeli

ezer íoitúbatt

2wg.12.31,.

D. Saiát tőke
I. Induló tőke
II. Tőkeváltozás
III. Társvévi közh.ered,

IL Tárgyieszközök

I.

FoRRÁsoK

elhat.

-

1'5l:O.U2
5.602
1.701.768 FoRRÁsoK

0

-

0
7.701.768

o A
o
o
o
o
o
o

2010. évi közhasznú egyszerúsített éves beszámoló tartalmi, szerkezeti
felépítésea közhaszníbeszámolók előírásai szerint készült.
A mérleg adataihoz nincs bázisadat rendelve - miután a tárgyévben alakult - így
az összehasonlíthatóság elve nem vizsgálható.
A mérlegtételek eljárási és értékelésielveit a számviteli politika tészletezi.
A számviteli alapelvek a mérlegkészítéssorán betartásra kerültek.
Forgóeszközök kOzOtt a pénzeszközök, követelések - elszámolásra adott
támogatás - szerepetnek.
Akűv időbeli elhatárolás a számLavezető pénzintézetréllek<itott pénzek nem
r ealtzáIt, banki kamata.
A saját tőke zárő áIlománya1.701.168 eFt, ez a következó évben a tőkeváltozások
közé kerül - további forrását jelentve az.AIap alapitásaszerinti céljának.

ilI.
A Kórmentő Alap

o

o

Eredmény-kimutatáshozkapcsolódókiegészítések

ki zhasznú

A Kirmentő Alap kiaűsa

o
o

ere drrulny

-kimutatósab an

Közhasznú tevékenységbőlszfumazó bevételek
a belföldi és külfölű befizetett adományok, támogatások
Egyéb bevétel - a lekötések után járó banki kamatok
- pénzngylleg ténylegesen realizált kamatbevétel 154 eFt
- aktív idóbeli elhatárolásként előírt kamatbevétel 5.602 eFt
az eredmény-kimutatds

sreint

Szám7avezető pénzintézetáltalfelszámított banki

költség

1.695.413 eFt
5.756 eFt

Az Alapból semmilyen múköclési jellegú költség nem került kifizetésre

Az Alap tárgyévi közhasznú

eredménye

1 eFt

1,.70T.!68 eFt

A közhasznú eredményt 2011. évben a tóketartalélúa kell helyezni, ami a következő
évek támogatásainak, az Alap célszerinti íelhasznáIásának forrását jelenti.
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IV.

Tájékoztató kiegészítés

Alapító bemutatása

A

Magyar Kármentő Alapot

a Magyar Kormány hozta

tétre, 252/2010, (X.21.)

Kormányrendeletéve1.
Az Alapitó szándéka a Kármentő Alap létrehozásával az Ajka térségében20].0. október
4-én bekövetkezett vörösiszap-öm]és károsultjainak széles körú nemzeti és nemzetközi
összefogással történő megsegítése.

Felhívására nagyon sok magánszemély, vállalkozás, önkormányzat, egyéb szervezet
adott pénzbeli támogatást - mind hazai, mind külföldi viszonylatban.
A támogatások, befizetett adományok összértéke 2010. 12. 31-én 1,.695,566 eFt volt, a
a beszámoló készítésekor- 2011. 05.02 -i állapot szerint - 2.058.675 eFt.

A károsult családok, valamint az önkormányzatok támogatása folyamatos az Alapből'
Egyéb információk

o

A Kármentő Alap legfőbb szerve: aVeszprémMegyeiKármentő Bizottsdg
A Bizottsá g létszárna alapításkor 7 íő v olt,
a312/2010. (XII.23.) Korm. rendelet módosítását követóen 8 főre bővült.

o A

Korm. rendelet 7. §. (1) bekezdése értelmében 3 fős Felügyelő Bizottsóg

o A

Kármentő Bizottság tagjai és a Felügyelő Bizottság tagai tevékenységüket

ellenőrzi a Bizottság döntéseit, az AIap gazdá|kodását.
díjazás és költségtérítésnélkül végzIk.

o Az

Alappal kapcsolatos adminisztrativ tevékenységeta Veszprém Megyei
Védelmi Bizottság Titkársága v égzi.

o Az Alap

számviteli tevékenységétrnegbtzási szerződéssel

Könywizsgáló

Kft. végzi, kamarai tag könywizsgáIő

vezetésével.

o A

a

I-ÁNCZI

Kármentő Alap könywizsgáIatát a Bizottság megbuásábóI a nPNPS
KönywizsgáIő ésGazdaságiTanácsadó Kft. (8400Ajka, Mester u.1.) látja el.

Veszprém, 2011. május 10.
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