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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
 

A Somló-Marcalmente-Bakonya/ja LEADER Akciócsoport új Alapszabályának 23. e) pontja 
alapján a Közgyűlés hatáskörébe tartozik az éves beszámoló - ezen belül az Elnökségnek az 
Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása. 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény [továbbiakban: Ectv.] előírásai tartalmazzák a 
gazdálkodás, beszámolás legfontosabb szabályait. 

A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szó ló 224/2000. (Xl1.l9.) Korm. rendelet alapján az 
Egyesület egyszerűsített éves beszámolót készít, mely a rendelet 4. számú mellékiete szerinti 
mérleget, az 5. számú melléklet szerinti eredménykimutatást, továbbá az Ectv. szerinti 
kiegészítő mellékietet tartalmazza. 

A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről 

szóló 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a civil szervezetnek az 
Ectv. 28. §-ában meghatározott beszámolójához kapcsolódó közhasznúsági mellékietet a 
rendelet I. mellékletének megfelelő, erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell 
elkészítenie. 

A LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 
30/2012. (111.24.) VM rendelet tételesen tartalmazza az Egyesület, mint LEADER HACS 
által ellátandó feladatokat, továbbá a feladatok ellátásához kapcsolódóan igényelhető 

támogatás feltételeit. A rendelet tételesen (VTSZ és TESZOR számok alapján) felsorolja 
azon költségeket, melyek elszámolhatók, illetve több esetben azok maximálisan elszámolható 
összegét is megszabja. Ezen rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a LEADER HACS évenkénti 
könyvvizsgálatra kötelezett. 
Ezen rendelet ll. § (5) bekezdése alapján a LEADER HACS kifizetési kérelmet 

havonta, a benyújtás hónapját közvetlenül megelőző egy hónapban a munkaviszony 
alapján foglalkoztatottak kapcsán felmerült bér és járuléka, valamint iroda bérleti díjának 
és rezsi költségének az elszámolására, továbbá 
háromhavonta a benyújtás hónapját közvetlenül megelőző három hónapban felmerüit, a 
havi elszámolásban nem szereplő dologi és személyi jellegű kiadásokra január, április , 
július és október hónapban 

jogosult benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). 

Természetesen csak a pénzügyileg is rendezett kiadásokat lehet benyújtani elszámolásra, ami 
azt eredményezi, hogya dologi és személyi kiadások egy részét három hónapon keresztül 
folyamatosan fizeti az Egyesület, majd a megadott negyedik hónapban benyújtja az MVH-hoz 
a kifizet ési kéreimét. A benyújtástól számított 3 hónap a törvényben biztosított ügyintézési 
határidő az MVH részére a kifizetés i kérelem elbírálására. Vagyis valamennyi MVH-nál 
elszámolható kiadást az Egyesületnek meg kell előlegeznie, egyes számlák esetében ez 
megközelíti a hat hónapot. 

Egyesületünk továbbra sem vett fel hitelt, mivel nem kívánt ehhez tag tulajdonában lévő 

ingatlant fedezetként felajánlani , mint ahogyatagönkormányzatok kezességvállalását sem 
kívánta igénybe venni, hiszen ez ellentétes lenne az önkormányzati törvénnyel, 
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felfogásunkkal. Továbbá az uniós és hazai szabályok szerint a banki kamat és kezelési 
költséget nem lehet elszámolni, ezért az kezelhetetlen hiányt teremtene az Egyesületnél. 

A 2014 . januári adatok alapján a LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről szóló 
54/2011. (Vl.lO.) VM rendeletre tekintettel kiadott IH közlemények alapján az Egyesület 
2014. évre - a korábban biztosított összegből megtakarított, fel nem használt támogatással, 
maradvánnyal együtt - 15.566 eFt működési költséget számolhatott volna el. Ennek az oka , 
hogya korábbi műk ödési forrás csökkentés miatt az uniós és a hazai jogszabályi előírások 

alapján az IH közleményben szereplő fejlesztési forráshoz képest is több mint 70 millió Ft-tal 
kevesebb műk ödési költség felhasználást biztosította az IH. Erre tekintettel a 2/2014. (1.30.) 
Közgyűlési határozattal elfogadott költségvetés alapján 11.500 eFt plusz működési forrás 
került igényIésre az IH-tól. 

Mivel a m űk ödési költség emelési kérelmünkre nem érkezett pozitív válasz, ezért a turisztikai 
támogatási kérelmek feldolgozását követően 2014. március 31-ével megszűnt 1 fó teljes 
munkaidős alkalmazott munkaviszonya, továbbá az évi 200.000 Ft-os caffetéria keretből csak 
24.000 Ft került kifizetésre a dolgozóknak. Az Egyesület akkori főállású elnökének 2014. 
május 7. napján bekövetkezett halálát követően az Egyesület Közgyűlése úgy döntött, hogy az 
Egyesület képviseletét ellátó alelnök továbbra is társadalmi megbízásban lássa el a feladatot, 
így a teljes munkaidő s alkalmazotti létszám további 1 fóvel csökkent. Egyesületünk 2014 . 
augusztusában ismét kérelemmel fordult az Irányító Hatósághoz (mely feladatok ekkor már a 
Miniszterelnökség látott el) a müködési forrás megemelése iránt, ekkor már a jelentősen 

csökkent havi kiadások figyelembe vételével. A 2014. október 29-én elfogadott új 
Alapszabály alapján is társadalmi megbízatásban, tiszteletdíj ellenében látja el az elnök a 
vezető tisztségviselői feladatokat. A 36/2014. (X.29.) Közgyűlési határozattal elfogadott 
módosított 2014. évi költségvetésben már csak 2.600 eFt kiegészítő működési forrás igénylése 
szerepelt, illetve a személyi kiadásokra 15.347 eFt, a dologi kiadásokra 4.560 eFt, a 
finanszírozási kiadásokra 11.847 eFt került elfogadásra. 

A 2014 . január 1. és 2014. december 31. napja között felmerült kiadásokra tekintettel 2014 . és 
2015. években benyújtott kifizetés i kérelmek alapján az MVH 17.801.855 Ft támogatást 
állapított meg és utalt ki 2014. és 2015. években. 

Az MVH valamennyi elszámolt kiadás tekintetében 100%-os adminisztratív ellenőrzést 

végzett a kifizetési kérelmek jóváhagyása előtt. 

Az Egyesület 2014 . évben elsősorban az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap hazai 
felhasználására kiadott Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (2012. nyarától Darányi 
Ignác Terv) keretében látta el a 2013. év végén benyújtott turizmus jogcímhez kapcsolódó 
támogatási kérelmek adminisztratív ellenőrzését, helyszíni szemléjét, majd a feltételeknek 
megfelelő támogatási kérelmek értékelését. Emellett a korábban benyújtott nyertes 
falumegújítás, vidéki örökség, mikrovállalkozás, turizmus és LEADER jogcímekhez 
kapcsolódó kifizetés i kérelmekkel kapcsolatos ügyfél tájékoztatásokat, a kifizetési kérelmek 
összeállításának segítését. Az Elnökség, mint döntéshozó testület végezte el a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő turisztikai kérelmek esetében a rangsor felállítását, mely alapján a 
nyertes kérelmezők megkapták a támogatási határozatokat. Ezen tevékenység további 
bemutatása az Elnökségi beszámolóban szerepel. 

A feladatok ellátásához az Egyesület az MVH-tól igényli utólagos elszámolás keretében a 
működési költség támogatást, mely a 2014 . évi könyvelésben 7.598 eFt költségvetési 
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támogatással szerepel, mivel az MVH által kiutalt összegek a korábbi években az MVH-val 
szemben nyilvántartott követelésekkel szemben lettek elkönyvelve és csak a fennmaradó 
összeg került elszámolásra 2014. évre. 

Az Egyesületi tagok által fizetett tagdíj 1.680 eFt-ta I szerepel, mivel a korábbi években be 
nem fizetett , követelésként nyilvántartott tagdíjak a 2014 . évi kilépést követően kerültek 
elengedésre, a pénzügyi műveletek bevétele (bankszámla kamata és deviza házipénztár 
elszámolása) 4 eFt volt. Az Egyesület vidékfejlesztési feladatainak további ellátásához, ehhez 
kapcsolódóan az MVH-nál el nem számolható kiadásaira, továbbá az egyéb tevékenységeinek 
az ellátására 2.429 eFt támogatást kapott a LEADER térségben működő önkormányzatoktól, 
civil szervezetektől, vállalkozásoktól és magánszemélyektől. Ezen támogatásból 290 .000 Ft 
az elnök temetési költségeinek történő hozzájárulás volt. 

Az Egyesü let ezen felül nyilvántartja követelésként a 2014. december 31. napján meglévő 

tagok által be nem fizetett tagdíjakat, továbbá az EMVA programhoz kapcsolódóan az MVH
nál a 2014. évi működéshez kapcsolódóan 2015. januárban igényelt támogatást. Az MVH-nál 
korábban elszámolt, a jogszerűtlenül kiállított teljesítésigazolások miatt ki nem fizetett 
kiadásokat, illetve a LEADER HACS szervezés időszakára vonatkozóan kért támogatás 
követelésként történő nyilvántartását 2014. év végén megszüntettük, mivel ezzel kapcsolatban 
hatósági vagy bírósági eljárás nincs folyamatban. 

Az Egyesület bevételeit 2014. évben a működéshez kapcsolódó személyi, dologi és 
felhalmozási kiadásokra fordította. Ennek keretében a személyi kiadások között az 
Egyesülettel munkaviszonyban, illetve megbízási jogviszonyban álló személy részére havonta 
számfejtetett bruttó bér, megbízási díj, a munkába járással kapcsolatos költségeik, az esetleges 
kiküldetések, továbbá a teljes munkaidős dolgozók természetbeni juttatása, ezen kiadásokra 
tekintettel az Egyesületet terhelő járulékok kerültek elszámolásra. Az anyagjellegű és egyéb 
ráfordítások között szerepelnek az iroda fenntartásához, a tárgyi eszközök működtetéséhez, 

karbantartásához, a rendezvények/fórumok/ülések megtartásához és ilyeneken történő 

részvételhez kapcsolódó, a pályázatok/kérelmek kezeléséhez, ellenőrzéséhez kapcsolódó 
kiadások. A számviteli előírások alapján a megvásárolt tárgyi eszközök értékcsökkenési 
leírása (682 eFt) számolható még el a ráforditások között . 

Az Egyesület rövid lejáratú kötelezettségei között szerepelnek a 2014. évi teljesítésű, de 2015 . 
évben kifizetett kiadásai, továbbá a működési költség folyamatos megelőlegezését biztosító, 
tagok és dolgozók által biztosított finanszírozási előleg. 

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegéből jól látható, hogy az Egyesület kötelezettségei 
tovább csökkentek 2014. évben (2.742 eFt), és kisebb összegűek, mint a fennálló 
követeléseink (4.275 eFt), emellett a házipénztárban és a bankszámlán december 31-én 
további 1.124 eFt állt rendelkezésre. Az Egyesület 2014. évben nem vásárolt tárgyi eszközt, 
ugyanakkor az előző időszakban megvásárolt tárgyi eszközök értékcsökkenés i leírása (682 
eFt) miatt csökkent a tárgyi eszközök értéke . A számvitel i előírások miatt az értékcsökkenés i 
leírás ráfordításként történő elszámolása, továbbá a korábbi években az MVH-val szemben 
nyilvántartott behajthatatlan követelések kivezetése miatt lett a tárgyévi eredményünk -8029 
eFt. Ugyanakkor összességében a saját tőke még mindig pozitív (4.412 eFt), így az Egyesület 
többlet bevétellel rendelkezik, mely egyre nagyobb részben biztosítja a működés 

előfinanszírozás , ezért is volt lehetőség a finanszírozási előlegek egy részének a 
visszafizetésére, ami csökkentette a kötelezettségünket. 
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Az Egyesü let 2014. évben is több olyan vidékfej lesztési fórumot tartott, illetve rendezvényen 
vett részt, melyek kapcsolódtak a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia célkitűzéseihez: a LEADER 
térségben megtalálható épített és kulturális örökségünk megőrzése, a népi hagyományaink 
felelevenítése, bemutatása, minél szélesebb körű bevonása a turisztikai attrakciók közé, helyi 
termékek előállítása, helyi termelők gazdálkodásának segítése. Ezen témákhoz kapcsolódóan 
2014. évben kiküldetési rendelvényen az utazás költsége került csak elszámolásra, melyek a 
személyi kiadások között szerepelnek. 

A 43 településből álló LEADER térségünk lakosságszáma 2013.01.01. lakónépesség 
figyelembe vételével (Pápa a 677 fós lakott külterületével számolva) 25.384 fó. Egyesületünk 
részt vett több rendezvényen, melyek célja a kulturális örökség megőrzése, népi 
hagyományok felelevenítése, bemutatása. 2014. évben folyamatban volt a térségben több 
kulturális örökség megőrzéséhez kapcsolódó fejlesztés, mely Egyesületünk fejlesztési 
forrásából valósult meg. A LEADER HACS 7 támogató határozatot hozott, mely alapján 
165.467 .907 Ft támogatás került odaítélésre, mellyel szintén segítettük a LEADER térségben 
élők, itt tevékenykedők további működését. 

Egyesületünk működését a dolgozókon felül szinte havi rendszerességgel, aktívan segítik az 
Elnökség (novembertől Döntéshozó Bizottság) tagjai, így 17 fó vesz részt egy-egy 
alkalommal a munkában. 

Fentiek, illetve a közhasznúsági mellékletben leírtak alapján Egyesületünk 2014. évi 
működése és tevékenysége megfelel az Ectv . 32. § (4)-(5) bekezdésében előírt mutatók közül 
4-nek, annak ellenére, hogy közhasznúságunk 2014. május 31. napjával megszűnt. 

Egyesületünk részére a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal utófinanszírozással, tételes 
elszámolás alapján utalja a központi költségvetési támogatást a már hivatkozott 30/2012. 
(111.24.) VM rendeletben meghatározott feladatok ellátásához, így az Ectv . 54. §-a alapján 
Egyesületünk nem minősül az Ectv. 53. § (7) bekezdése szerint jelentős költségvetési 
támogatásban részesülő szervezetnek. 

Az MVH az elszámolt kiadások 100%-os adminisztratív ellenőrzésén felül folyamatosan és 
visszatérően hajt végre helyszíni ellenőrzést is az uniós támogatásból finanszírozott 
működésünkkel kapcsolatban, melyek során minden esetben rendben találták 
elszámolásainkat, adminisztrációs és működéssel kapcsolatos tevékenységünket. 

Az Ectv. 30. §-a alapján a közgyűlési jóváhagyást követően a beszámoló és a csatolt 
könyvvizsgáló i záradék/jelentés az Országos Bírósági Hivatal részére megküldésre kerül 
2015. május 31. napjáig, továbbá elhelyezésre kel\iitaz.e~~sület saját honlapján. 
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
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Az egyszerűsftettéves beszámoló mérlege 
(Adatok ezer forintban.) 

Előző év Előző év 
helyesbitése 

Tárgyév 

ESZKÖZÖK (AKTfvÁK) 

A. Befektetett eszközök 2422 1740 

I. Immateriális javak 

II. Tárgyi eszközök 2422 1740 

III. Befektetett pénzügyi eszközök 

B. Forgóeszközök 15873 5399 

I. Készletek 

II. Követelések 15421 4275 

III. Értékpapírok 

IV. Pénzeszközök 452 1124 

C. Aktív időbeli elhatárolások 15 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 18295 7154 

FORRÁSOK (PAsszfvÁK) 

D. Saját tőke 12441 4412 

I. Induló tőke/jegyzett tőke 

II. Tőkeváltozás/eredmény 12829 12441 

III. Lekötött tartalék 

IV. Értékelési tartalék 

V, Tárgyévi eredményalaptevékenységből -388 -8029 

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből 

E. Céltartalékok 

F. Kötelezettségek 5854 2742 

I. Hátrasorolt kötelezettségek 

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 5854 2742 

G. Passzív időbeli elhatárolások 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 18295 7154 
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsítettbeszámolója és közhasznúsági melIéklete PK-142
 

Szervezet neve: 

Somi 6-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akci6csoport 

Az egyszerűsítettéves beszámoló eredmény-kimutatása 
(Adatok ezer torintben.) 

Vállalkozási tevékenységAlaptevékenység Összesen 

tárgyév 
helyesbítése 

tárgyév előző évelőző év előző év előző évelőző év tárgyévelőző év 
helyesbftésehelyesbítése 

1. Értékesítés nettó árbevétele 

2. Aktivált saját teljesítmények 
értéke 

3. Egyéb bevételek 
11738
30305
30305
 11738
 

- tagdíj , alapítótól kapott 
befizetés 1680
1975
 1975
1680
 

- támogatások 2429
2639
 2639
2429
 

. adományok 

4 . Pénzügyi műveletek bevételei 4
3
3
 4
 

5. Rendkfvüli bevételek 

ebből: 

- atapít ótél kapott befizetés 

- támogatások 

A . Összes bevétel (1+2+3+4+5) 11742
30308
 11 742
 30308
 

ebből : közhasznú tevékenység 
bevételei 11742
30308
30308
 11 742
 

6. Anyagjellegű ráfordítások 4130
6169
6169
 4130
 

7. Személyi jellegű ráfordítások 14756
22498
22498
 14756
 

ebből: vezető tisztségviselők 
2313
5720
juttatásai 5720
 2313
 

8 . Értékcsökkenési leírás 682
779
779
 682
 

9 . Egyéb ráfordítások 203
1250
 1250
203
 

10 . Pénzügyi műveletek 
r átordltásai 
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsítettbeszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 

Szervezet neve: 

Somlá-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport 

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. 
(Adatok ezer forintban.) 

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen 

előző év előző év 
helyesbilése 

tárgyév előző év előző év 
helyesbitése 

tárgyév előző év előző év 
helyesbitése 

tárgyév 

11. Rendkívüli ráfordítások 

B. Összes ráfordítás 
(6+7+8+9+10+11) 30696 19771 30696 19771 

ebből: közhasznú tevékenység 
ráfordításai 30696 19771 30696 19771 

C. Adózás előtti eredmény (A-B) -388 -8029 -388 -8029 

12. Adófizetési kötelezettség 

D. Adózott eredmény (C-12) 
-388 -8029 -388 -8029 

13. Jóváhagyott osztalék 

E. Tárgyévi eredmény (0-13) 
-388 -8029 -388 -8029 

Tájékoztató adatok 

A. Központi költségvetési 
támogatás 25690 7598 25690 7598 

B. Helyi önkormányzati 
költségvetési támogatás 

C. Az EuróRiai Unió strukturális 
alapjaiból, Iletve a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatás 

D. Normatív támogatás 

E. A személyi jövedelamadó 
me~határozott részének adózó 
ren elkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi 
C:XXVl.törvény alapján kiutalt 35 3~ 
osszeg 

F. Közszolgáltatási bevétel 

Könyvvizsgálói záradék 
Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. 00 Igen D Nem 
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsítettbeszámolója és közhasznúsági mellékIete PK-142 

1. Szervezet azonosít6 adatai 

1.1 Név 

I jOmló-Marcalmente-BakOnYalja LEADER Akciócsopon 

I 
1.2 Székhely 

Irányítószám: ~~~~ Település: I_U..=9_o_d ----' 

Közterület neve :I.....p_e_to_-f_i ---JI Közterület jellege: ___I 
lutca 

Házszám: 115 [ Lépcsőház: I I Emelet: I'- ....J 
Ajtó : '---__I 

1.3 Bejegyző határozat száma: ~.~.~/~/~ 

1.4 NyilvAntartási szám: ~-liliJ-[ililili1ilili 
1.4 Szervezet ad6szé.ma: [!]~§J~~@:@]~J -I!J-[~ 

1.6 Képviselő neve: Iszalczer György László 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

Egyesűletünk2014. évben is a LEADER HACS feladatokat lána el, ehhez kapcsolódóan tőbb olyan 
~dékfejlesztésifórumot tartott, illetve rendezvényen vett részt, melyek kapcsolódtak a Helyi Vidékfejlesztési 
~tratégia célkitOzéseihez: a LEADER térségben megtaJáJhat6 épített és kulturális örökségünk megőrzése, a 
népi hagyományok felelevenítése, bemutatása, minél szélesebb kőrű bevonása a turisztikai attrakciók közé, 
helyi termékek elöá11ftása, helyi termeJök gazdálkodásának segítése. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutat ása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Ikulturális örökség megőrzése, LEADER HACS feladat [ 
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: IEctv., [ 

Iilletve 30/2012. (111.24.) VM rendelet [ 
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: ILEADER térség 43 településén élők, tevékenykedők [ 
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülök létszáma: 

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
125384 [ 

Egyesűletünk részt vett több rendezvényen, melyek célja a kulturális örökség megörzése, népi 
hagyományok felelevenítése, bemutatása. 2014. évben folyamatban volt a térségben tőbb kulturális 
förökség megörzéséhez kapcsolódó fejlesztés, mely Egyesületünk fejlesztési forrásából valósult meg. A 
LEADER HACS 7 támogató határozatot hozott, mely alapján 165.467.907 Ft támoqatés került odaítélésre. 
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsítettbeszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 

Szervezet neve: 

150mló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban .) 

4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

Közhasznú tevéken~ség érdekében 
felhasznált vagyon imutatása 
(összesen) 

Közhasznú tevéken~ség érdekében 
felhasznált vagyon imutatása 
(mindösszesen 

5. Cél szermti jutattások kimutatása 

51 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

rendezvények támogatása 

Előző év 

Előző év 

170 

170 

O 

Tárgy év 

Tárgy év 

O 

O 

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése 

5 .3 Cél szerinti jutattás megnevezése 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(összesen) 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(mindösszesen) 170 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

elnök 

Előző év (1) 

5720 

5720 

Tárgy év (2) 

2313 

2313 

6 .2 Tisztség 

A . Vezető tisztségviselőknek nyújtott 
juttatás összesen: 
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági mellékIete
 PK-142 

Szervezet neve: 

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport 

7. Közhasznú jogállás megállapftásához szükséges mutatók 
(Adatok ezer forintban.) 

Tárgyév (2) Előző év (l)Alapadatok 

B. Éves összes bevétel 30308 II 742 

ebből: 

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
 
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
 35 

D. Közszolgáltatási bevétel 

E. Normatfv támogatás 

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
 
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F}] 30273 11742 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 30696 19771 

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 22498 14756 

J. Közhasznú tevékenység ráfordftásai 30696 19771 

K. Adózott eredmény -388 -8029 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
 
tevékenysé~etVé~ZŐ személyek száma
 
&a közérdekű önk ntes tevékenységrőlszóló
 12 17

005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

NemIgen 

Eetv. 32. § (4) a) {(Bl+B2)/2 > 1.000.000, - Ft) D~ 
Eetv. 32. § (4) b) {Kl+K2>-0} D ~ 
Eetv. 32. § (4) e) {(ll+12-Al-A2)/(Hl+H2»=0,25) ~ D 

Társadalmi támogatottság mutatóí Mutató teljesftése 

Eetv. 32. § (5) a) {(Cl +C2)/(Gl +G2) >=O,02} D ~ 

Eetv. 32. § (5) b) {(Jl+J2)/(Hl+H2»=0,5) 
~ D 

Eetv. 32. § (5) e) {(Ll +L2)/2>= 10 fő) 
~ D 
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 

egyszerűsítettbeszámolója és közhasznúsági mellékIete PK-142 

Szervezet neve: 

Isomló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport 

LEADER Helyi Akciócsoport működése 
Támogatási program elnevezése: 

Európai MezőgazdaságiVidéktejlesztési Alap (kifizetO ügynöksége: MezőgazdaságiTámogató megnevezése: 
és Vidékfejlesztési Hivatal) 

központi költségvetés 00 

Támogatás forrása: 
önkormányzati költségvetés D 
nemzetközi forrás 00 
más gazdálkodó D 

~14. január 1.• 2014. december 31.Támogatás időtartama: 

Támogatási összeg: 19864 OOO 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 19089 OOO 

- tárgyévben felhasznált összeg: 19089 OOO 

• tárgyévben folyósított összeg: 
19864 ooo 

Támogatás típusa: visszatér ítendő vissza nem tér ítendőD IXI 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Személyi 14756 OOO 

Dologi 
4333 OOO 

Felhalmozási O 

Összesen: 19089 OOO 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

Egyesületünk, mint LEADER HACS a kapon működési kÖltség támogatást a LEADER HACS finanszírozásróI szólÓ 
3012012. (111.24.) VM rendeletben felsorolt kiadásokra fordítona. Ennek keretében az Egyesület munkavállalói 
bérelmegbízási díja, a vezetO tisztségviselö tIszteletdíja, ezek járuléka, egyéb junatása, az iroda működésével és a 
tájékoztató tevékenységgel kapcsolatos dologi, tárgyi eszközök működésével és karbantartásával, pályázatok/kérelmek 
kezelésével, ellenörzésével, a különbözo rendezvények, fórumok, ülése megszervezésével, részvételével kapcsolatos 
kiadások kerültek finanszírozásra 

AZ uzren evoen vegzen TOOO teveKenysegeK es programoK nemutatasa 
Az Egyesület ellána a LEADER HACS feladatokat, ennek keretében munkaszervezetí irodát rn üködtetett az egyesület 
működésével kapcsolatos feladatok ellátására és a pályázÓk tájékoztatására, a kérelmek/pályázatok adminisztratív és 
helyszíni ellenörzésére, fórumokat, rendezvényeket tartott. Az Elnökség döntése alapján 7 db támogató határozat került 
kiküldésre, melyek alapján további 165.467.907 Ft támogatás használható fel a LEADER HACS illetékességi területén. 
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági mellékIete
 PK-l42 

Ml - Mellékletek 

Törvényszék: 119 Veszprémi Törvényszék 

Csatolt mellékletek 

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés 

PK-14 2-02 Szöveges beszámoló 

PK-J4 2-03 Jegyz ők önyv 

PK-14 2-04 Jel enl éti ív 

PK-14 2-0S Meghatalmazás 

PK-142-06 Egyéb 

Melléklet csatolva: [&J 
Eredetivel rendelkezik: [&J 

Mellékl et csatolva: [&J 
Eredetivel rendelkezik: [&J 

Mellékl et csatolva: D 
Eredecivel rendelkezik: [&J 

Mell éklet csatolva: D 
Eredetivel rendelkezik : [&J 

Melléklet csatolva: D 
Eredecivel rendelkezik : D 
Mell éklet csatolva: D 
Eredetivel rendelkezik: D 
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Független Könyvvizsgálói Jelentés 

A SOMLÓ-MARCALMENTE-BAKONYALJA LEADER AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET 

Közgyűlésének 

Az egyszenisitett éves beszámolóról készűlt jelentés 

Elvég eztem a SOMLÓ-MARCALMENTE-BAKONYALJA LEADER AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET 
(székhel y : 85 64 Ugod , P et őfi u. IS/A .. bírósági beje gyzés:4 .P .k. 60 103/2007/3 .) mell ékelt 2014. évi 
egyszerüsheu éves beszámol ójának a könyvvizsg álatát, amely egyszerűsíte t t év es beszám oló a 2014 .12 .31-i 
fordul ónapra elk észített mérlegb ől - rnelyben az eszközök és források egyező végösszege 7.154 E Ft, a tárgy 
évi eredmény -8.029 E Ft bevételi hiány .,-, és a z ezen időp onttal végző dő évre vonatkozó 
eredm énykimutat ásb ól. valamint a számvitel i politika megh atározó elemeit és az eg yéb magyarázó 
inform ác iókat tart almazó kiegészítő mellékletből és közhasznú sági rn ell ék l etb ő l áll. 

A vezelésfelelősség e az egyszerűsitett éves beszámoloért 

A vezetés felelő s az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törv ényben foglalt akkal összhangban történő 

elk ész ít éséért és valós bemuratásáért, valamint az olyan belső kontrcllo kért, a melye ke t a ve zetés szükségesnek 
tan ahhoz, hogy lehetövé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állitásoktól mentes 
e gy szerű sített éves beszámoló elkészítése. 

A konyvvizsg álofel előssége 

Az é n felel össégem az egyszerűsített éves beszámol ó vél em én yez ése kö nyvvi zsgálatom alapján . 
Kön yvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgála ti Sta ndardokkal összha ng ban hajtottam végre . Ezek a 
sta nda rdo k me gkö vetelik, hogy megfele ljek az et ika i követelmények nek , va lamin t hogy akönyvvizsgálatot úgy 
tervezz em meg és hajtsam végre, hog y ke l l ő bizonyoss áget sze rezze k a rról. hogy az eg y szerű sített éve s 
beszám ol ó men tes-e a lén yeges hi bás á llirásokt ól. 

A könyvvi zsgálat mag ában foglalja olyan eljárások vég re haj tását , ame lyek cé lja kön yvvizsg álat; bizonyit éket 
sze rez ni az e g y s zerű sített éves beszámolóban sze re p l ő összegekrő l és k ö zz ét ételekr ől . A ki vála sztott elj árások . 
bele értve az egysze rű s í te tt éves beszámoló ak ár csa lás bó l, ak ár h ibáb ól e re dő, lén ye ge s hib ás á llí tásai 
koc káza ta inak felm érését is , a kön y vviz sgál ó megít él é sét ől függnek . A kock ázatok ilyen felméresckor a 
kön yvvizsgáló az egy szerű sített éves beszámol ó gazdálkodó egység á lta li e lkész ítése és va lós bemutatása 
sze mpontjábó l releván s bel ső kontrollt az ért rn érlegeli , hogy olyan kön yvvizsgálat i e ljárás oka t ter vezzen meg. 
am elyek az adott k örűlm ények között megfelel őek , de nem azért , hogya gazdálkodó egység bel ső kontrollj án ak 
haték o nyságára vonatkozóan vé le ményt mond jon . A kön y vv izsgál at magában foglalja to vábbá az alkalmazott 
szá mvi te li polink ák megfelel őségének és a vez etés ált al készített szá mvi te li becslé sek é ss ze rű s é g é n e k . vala mint 
az eg y szerű sített éves beszámoló átfogó prezentál ásának é rté kelését is . 

Meggy ő z öd é sem . hogyamegszerzett könyvvizsgalau bizony íték e lege nd ő és meg fe lelő a lapot nyújt 
kön yvv izsgáló i vél eményem megad ásához. 

Vélem ény 

Véleményem szerint az egyszerűsitett éves beszámoló megbízbató és valós képet ad a SOMLÓ
MARCALMENTE-BAKONYALJA LEADER AKCJÓCSOPORT EGYESÜLET 2014.12.31-én fennálló 
vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen idöponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi 
helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összha ngba n. 

Ajka, 2015 . ápri lis 27. 
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