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Sághegy Leader Egyesület
9600 Sárvár, Batthyány u. 34,

Kettős könywiteltvezető egyéb szeÍvezetek egyszerűsített éves beszámolóiának mérlege

ldőszak 2011. 01. 01.-2011, 12' 31,
adatok eFt-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése E|őző év
Előző év(ek)
módosításai Tárgyév

a b c d e

1 A. Befektetett eszközök (2..5. sorok) 6 545 4 946

2. T. IMMATERIALIS IAVAK 160 76

J . II. TÁRGYI F;SZK]ZÖK 4 385 2 9tC

4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 2 000 2 00c

5. B. Fotgóeszközök (7.-10. sorok) 2 506 6781

6. I. KÉSZLETEK

7. II. KoVETELÉSEK 500 I 90C

8. III. ERTEKPAPIROK

9. IV. PÉNZESZKoZÖK 2 006 4 887

10. c. Aktív időbeli elhatárolások 10 7(,

t"t EszKozoK (AKTÍVÁD osszBsBN (1.+5.+10. sor) 9 061 11 809

12. D. Saiát tőke (14.-19 sorok) 3 797 9 734

13. I INDULo TŐKE / JEjGYZETT TŐKE

14. II. rorpvÁrroz&s / EREDMÉNY 2 585 3 79'7

15. III. LEKoTÖTT TARTALÉK

16. IV. ÉnIÉrBIÉSITARTALÉK

t7. v' rÁncyÉvI EREDMÉNYÁIÁPTEVÉKENYSÉGBŐL 1 212 5 931

18. VI.
TARGYEVI EREDMENY VALIÁLKoZAS I
TEVÉKENYsÉcsiL

19. E. Céltartalékok

20. F. Kötelezettségek(22.-23.sorok) 5 264 2075

21. I HÁrnasonolT KoTELEZETTSÉGEK

22. II. HoSSZÚ LEJÁRÁTÚ KÖTELEZETTSÉGEK

23. III. RÖVID LEJÁRÁTÚ KÖTELEZETTSÉcBK 5 264 2 075

24. G. Passzív ídőbeli elhatátolások

25. FoRRÁSoK (PAsszÍvÁry osszosBN (12. + 19. + 2O.+ 24. sor) 9 061 11 809
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S ághegy Le ader E gyesiilet
9600 SárváÍ, Batthyány u. 34.

Kettös kÖnywitelt vezetó egyéb szervezetek egyszedísített éves beszámolÓiának etedménykimutatása

Idószak 2011. 01. 01.-2011, 12. 31.
adatok eFt-ban

Tétel.
szatr

A tétel megnevezése
E|6z év Elózó év(ek) helyesbítései Tátgyév

Alaptev. Váll. tev. Összes Álaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll. tev. tsszes

I l. Ertékesítés nettő árbevétele

2. 2. Aktivált saiát teliesítrnények értéke

3. Egyéb bevételek 47 491 47 491 44 059 44 059

4. EbbóL - támogatások (5.+6'+7.+8.+9. sorok) 47 491 47 491 44 058 44 058

5. - a|apitói

6. . kozponti koltségvetési 47 491 47 491 44 05t 44 058

7. - helvi onkormánvzai

8. - társadalombiztosítási

9. - egyéb

10. 4. Pélzngyt mriveletek bevételei 8: 85 r25 125

1 7 5. Rendkíviili bevételek

12. Ebból - támogatások (1 3.+ 1 4.+ 1 5.+1 6.+ 1 7. sotok)

13. - alapítói

14. . kozponti koltsésvetési

15. - helyi onkormányzai

16. - társadalombiztosítási

17. - egyéb

18. 6.Tagdtjak 40 4( 1 280 1,28(

19. ,d Összes bevétel (7.+2.+3.+4.+5.+6.) 47 616 47 67Í 45 464 45 464
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Sághegy Leader Egyesiilet
9600 SáfváÍ, Batthyány u. 34.

Kettós kiinyrnritelt veaet egyéb szeÍvezetek egyszeriísített éves beszámolÓ jánakeredménykimutatása

Idószak 2017. 01. 01.-2011' 12. 31.
adatok eFt-ban

Tétel.
szám

A tétel megnevezése
E | z  é v Elózó év(ek) helyesbítései Tfugyév

Alaptev. Váll' tev. tsszes Alaptev. Váll. tev. Összes Álaptev. Váll. tev. Összes
20. 7. Ányagiellegű ráfordítások t2 473 12 472 7 36C 7 36C
21. 3. Személyi jellegu ráfordítások 31 857 31 85i 30 44C 30 44(
22. ). Ertékcsokkenési leírás I 889 1 889 1 689 l 689
23. 10. Egyéb ráfordítások 18 't

72, JZ

24. 1 1'. P énzngyi múveletek Íotdttásu 16i 167
25. 1 2. Rendkíviili ráfordítások

26. B. osszes táfordítás ("/.+8. +9.+ 1 0.+ 1 1.+ 12'\ 46 404 46 404 39 527 39 52i
27. C. Adőzás elótti eredmény (A.-B) 1 212 t2u 5 937 5 931
28. I. Adőfizetési kotelezettség

29. D. Jőváhagyott osztalék

30. E. T átgy évt etedmény (C.-I.-D.) 1212 1212 5 937 5 937
tL1Éroz,tATó ADAToK

31 Iovábbutalási céllal kapott támogatás

32. fovábbutalt támogatás

{%f
az egy éb szeff| ezet vezetíie
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Független könyvvizsgálói je|entés
a Sághegy Leader Egyesü|et tagiainak

Elvégeáem a Sághegy Leader Egyesü|et me|lékelt 20l l. évi egyszerűsített éves beszámolójának a
könywizsgálatát, amely egyszerüsített éves beszámoló a 20l l. december 3l.i fordulónapra e|készített mér|egből
- melyben az eszkÖzök és források egyezó végösszege 1l.809 e Ft , a tárgyévi eredmény alaptevékenységbő|
5.937 e Ft-, és azezen idóponttal végzódó évre vonatkozó eredménykimutatásból á||.

A vezetés felelőssége az eglszeríisített éves beszómolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves besámolónak a számvite|i törvényben foglaltakkal és a Magyarorságon
elfogadott általános sámviteli elvekkel össáangban történő elkészítéséért és va|ós bemutatásáért, va|amint az
olyan belső kontro|lokért, amelyeket a vezetés sáikségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csa|ásbó|,
akár hibából eredő |ényeges hibás á|lításoktól mentes egyszerűsített éves besámoló elkészítése.

A kÖrtyw iz s gá l ó fe l e l ős s é ge

Az én fe|elősségem az egyszeriisített éves besámo|ó vé|eményezése az e|végzett könywizsgálat alapján. A
könywizsgálatot a magyar Nemzeti Könywizsgá|ati Standardok és a könywizsgá|atra vonatkozó -
Maryarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabá|yok a|apján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik,
hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, va|amint hogy a könywizsgálatot úgy tervezzem meg és
végezzem el, hory kel|ő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámo|ó nem tarta|maz
lényeges hibás állításokat.

A könywizsgálat magában fogla|ja o|yan eljárások végrehajtását, amelyek cé|ja könywizsgá|ati bizonyítékot
szeremi az egyszerűsített éves besámolóban szerep|ő összegekról és közzétételekrő|. A kivá|asztott eljárások,
beleértve az egszerusített éves beszámoló akár csalásbó|, akár hibábó| eredő, lényeges hibás á|lításai
kockázatának felmérését is, a könyvvizsgá|ó megíté|ésétől fuggnek. A kockázatok i|yen felmérésekor a
könywizsgáló az egyszerúsített éves besámoló ügyvezetés á|ta|i e|készítése és valós bemutatása szempontjából
releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy o|yan könywizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az
adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkoás be|ső e|lenőrzésének hatékonyságára
vonatkozóan vélemény mondjon. A könyvvizsgálat magában fogla|ja továbbá az alka|mazott sámvite|i
alapelvek megfelelőségének és az iJgyvezetés számvite|i becs|ései ésszerűségének, valamint az egyszerűsített
éves besámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

Megryőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgá|ati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyujt
könywizsgálói áradékom (vé|eményem) megadásához.

Zdradék (vélemény)

A kÖnywizsgá|at során a Sághery Leader Eryesület egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit,
azok könyvelési és bizony|ati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban
foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendó és megfe|elő bizonyosságot szeÍeztem anó|,hogy az
egyszerűsített éves beszámolót a számvite|i törvényben fog|altak és az á|ta|ános számviteli e|vek szerint
készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámo|ó a Sághegy Leader Egyesület 2011.
december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérő| megbízható és valós képet ad.
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Sághegr Leader Egyesület 2011 évi beszámoló mellék|ete:

Az Egyesiilet 2008.04 .28-én alakult.
2011 évi mérlegeredménye : 5.937 e.Ft
Összese bevétele: 45.464 eFt
Ebből: az MVH -tól kapott költségtéri 44.058 e Ft

- tagdrj 1.280 e Ft

Tártyi eszközök nettó értéke: 684 e Ft
Pénzeszközök20|1.12.31-én 4.487 eFt
Befektetett péziigy| eszközök 2M. F( Porsche Lizing)
Követelések: 1,9 Mill Ft. Szeleste Önkormrínyzat.
Kötelezettségek csak azikaz adók és jrírulékok, anÍik20|2.janu.ír l2.ig voltak esedékeek,
azik kiegyenlitése hataridőre megtörténl

Fo glalkoztatott rál lomrány i |étszam 4 fő.
Bruttó munkabériik l5.330 e Ft, egyéb költségtéritésiik 1.285 e Ft (étkezés, ütikölts.)
Választott tisáségviselők : 8 fő a tisáeletdij bruttó összege 6.919 e Ft.
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sÁGHEGY LEADER EGYESÜLET
gooo sÁnvÁn gnTrHvÁNy u. rq.

sÁnvÁn.20l2. 03.05.

TEIJESSEGI NYILATKOZAT

A Ságbegy l,eader Egyesü|et 20l|. december 3l-i pénzügyi kimutatásainak (a mérleg az
eredménykimutatás, eryütt: pénzügyi kimutatások) könyvvizsgá|atával kapcso|atban, annak
érdekében, hory a pénzüryi kimutatások 2000. évi C. törvénnyel (''Számviteli Törvénnyel,') i||etve
224|200. (xII. l9.) Korm. rende|ette| va|ó megfe|elésérö| vé|eményt a|kothassanak, igazoljuk, hogy a
|egjobb tudásunk és megryoződésünk szerint képviseltük az audit során az a|ábbiakban fogla|takat:

l. Felelősek varyunk a pénzüryi kimutatrásoknak a 2000. évi C' Sámviteli Törvénynek megfelelöen
nyilvántartott adatokból történö összeá||ításáért, a könyvelésért, a pénzüryi kimutatásoknak az
2000. évi C. Sámviteli Törvénnye| és a tényekke| való megfe|e|éséért, va|amint azéfi, hog a
penztigti kimutatások megbízható képet adnak a cég nettó eszközeiról, valamint penziigyi
helyzetérő| hű és va|ós képet mutatnak.

2. Minden pénzüryi nyi|vántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Ön rendelkezésére bocsátottunk és
minden o|yan tranzakcióról informáltuk Önt, ame|yeknek a pénziiryi kimutatásokra hatása lehet'

3. Megerösítjük, hogy:
o a mi köte|ezettségÍink a csa|ások és hibák megakadá|yoúsára, il|etve feltárására szolgáló

belsö e||enőrzési és sámviteli rendszerek bevezetése és fenntartása
közöltünk onne| minden otyan, bárme|y csaláshoz vagy vélt csa|áshoz kapcso|ódó
je|entös tényt, ame|y a vezetés tudomására jutott, és ame|y befo|yássa| |ehetett az
Eryesü|etre.

4. a) Nem történt sándékos mulasaás a vezetés, i||etve azon a|ka|mazottak részéról' akik
meghatározó szerep€t tö|tenek be az Íigyv ite| i-sámv ite l i fo|yamatok rendszerében'

b) Nem történt szándékos mu|asztás azon más do|gozók részéróI sem, akik lényegesen
befolyáso|hatnák a penztigri kim utatásokat.

c) A szabályozó hatóságokka| folyatott egyeztetés során ezen szervek részéről nem kaptunk a
pénzüryi kimutatások és beva|lások hiányosságaira, nem egyezöségére vonatkozó o|yan
visszajelzést, amely a pénzüryi kimutatások lényeges hatást ryakoro|na.

5. Nincs olyan terviink vary sándékunk, amely |ényegesen befo|yásolná eszközeink és fonásaink
besorolását vary könyv szerinti értékét és ame|yet nem hoztunk vo|na tudomásukra.

6. Az alábbi ügylettel kapcso|atban minden információt az tn rendelkezésére bocsátottunk:

a) Pénzintézettel kötött megá||apodások, beleértve a pénzeszközök egyen|egével kapcsolatos
korlátoásokat, a h itelkeretet vagy hason ló megál |apodásokat;

7. a) Nem fordult elő törvények, i||etve rende|kezések megszegése, il|etve eset|eges megszegése,
melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük ke||ene'

b) Nincs tudomásunk egyéb bárminemű |ényeges tartoásról vagy követe|ésról, amely je|entősen
befo|yásolná eryestlletünk penzüryi heIyzetét.



9. Az Egyesü|ct nem ismer olyan, az Eryesülettel szembeni kereseteket, ame|yek az tt5rvédtlnk
vé|eményo szerint érvényesíthetók lennének.

l0. A számvitcli nyilvántlrtás, ami a péndlryi kimutatások atapja, pontosan és megbíáatóaru
megfcleló rószletességge| ttlkrözi az Eryestl|etttnk üry|eteit.

ll.Eryosü|otllnk megfele|ó jogcímmol rendelkezik va|amennyi tu|ajdonóban lévő esz}öz fe|c6
amkata közölt jelá|ogon kívtt| eryéb álog nom terheli.

12. Mirdon szorzödésb€n rögzített köte|ezettségílnknek e|eget tettitnk, me|yek nem te|jesítés esctén
lényegesen befo|yásolnák a pénzügyi kimutatásokat.

13. A mérleg kelte utáni idöszakban nem történt o|yan esemény, mety a pénzÍiryi kimutatások
tokintotében kiignzítást igényelne.

14. Nem töÍté'Í't o|yan törvényszegés vary szabó|ysértés, mo|ynek hatása az 2000. évi C., Sámviali
törvény olóírásaiva| össdtangban kész{l|t pénztlryi kimutatásokban mutatkozhatna.

16. Az Egyes{llct vezotésénok nincs tudomása olyan eseményekröl, amelyek a hatá|yos Pénanoság
mogc|ózéséról és megakadályoásáró| szóló törvényben definiált visszaé|ések fogalmál
kimerítené. SAGIIIEGYLEADER

EGYDST'LBT*fl.''.):;;;,',i]ljlJi;;i 
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