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1.2. Az alapítvány fó célja
Az alapítvány fő célja Magyarország repülő múltjának és az ebben résá vevó személyek felkutatása,

A fell€lhető, Magyarországgal kapcsolatos repülógépek és repüló €szközök restaurálása és esetleges

üzembe helyezése,

2. A számviteli politika alkalmazása

l. A gazdálkodó bemutatás8

1.1. Alapadatok
Székhety:
Bejegyzés idópontja:
Jogerős bírósá8i határozat száma:
közhasznúvá minósítés dátuma:
Nyilvántaltási száma:
T€vékenysége;
Adószáma:
Társaság működési területei
Induló vagyona:

Ellenőrzését a 7 ftjs Kuíatórium a 3

2040 Budaörs, Nádasdülő sétány 13,

l99l. május 28,
Pf.6,7 422l199113 , 1992.01 .24 ,

20l1. .0l .1.5., Pk.67 .4221200l l15 .

25,7 5

Kulturális örökség megóvása
l80t4235_2-13
Beltöld
10.000,_ Ft

fős Felügyelő Bizottság végezte,

2.1, Könylwezetés pénzneme
Az alapí*ány könyveit magyar nyelven. forintban,
yezeti,

2.2. Kiemelt számviteli teendők ütemezé§e
A kiemelt számviteli teendők ütemezése az alábbi:
Teendő
Fókön}ryi kivonat készítése
Terv szerinti értékcsökkenés €|számolása
TeN€n felüli énékcsökkenés elszámolása
Értékvesáések elszámolása
céltartalék képzés és megszüntetése
ldóbeli elhatáro|ások elszámolása
Ertékelési különbőzet€k elszámolása
kerekítési különbözetek elsámolása
Ertékhelyesbítések elszámolása
Eves elszámo|ású adók előírása
Anal itika-főkön},v e gyezt etése
Lelár-analitika egyeáetése

2.3. Beszámoló formája és típusa

a kettős kön},Witel elvei és szabályai szerint

Az a|apitvány a íárgy|dőszakra €gy§z€rúsített éves beszámolót készít,

2.4. |Jzteti év
Jelen beszámo|ó a 20l2, január 1. - 2012, decemb€r 3l. idószakot öleli fel, a mérleg fordulónapja
20l2. dec€mber 31.

2.5. Mérlegkészíté§ időpontja
A mérle8készités választon időpontja a fodulónapot követó április 24.

ütemezés
Adatszolgáltatáskor vagy negyedévente
Évente vagy kivezetéskor
Énékeléskor vagy az eseménykor
Ertékeléskor vagy eseménykor
Evente
Évente vagy azonnal
Evente
Azonnal
Évente
Évente
Negyedévente
Minden leltározá§nál
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2.6. Jelentős összegú hibák értelmezése
Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, €gy üzl€ti évr€ vonatkozó hibák hatása, ha a saját
tőke váltoásai abszolút értékének együtt€s összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti
méfl€gfőösszegének 5%-át, yagy az2 m Ft-ot meghaladja, Ebben az es€tben a feltárt hibák hatása a
tárgyévi besámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, elóző évek
módosításaként kerül bemutatásra.

2,7. Lényeges hibák értelmezése
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha
összevont és göngyölített hatásukra a fe|iirás évét megelóző üzleti év mér|egében kimutatott §aját tőke
legalább 20%-kal változik.

2.8. I§mételt közzététel alkalmazása
Amennyiben a megbíáató és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárására
kerül sor, úry minden érintett üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával,
a módositások kiemelésével a táíryévi beszámoló közzétételét megelóóen ismételten közzé kell
t€nni,

2.9. Ertékcsökkenési leírá§ elszámolá§a
Értékcsökkené§i leírá§ módja
Az év€nként elszámolandó értékcsökkenés meglervezése _ az egyedi eszköz várható használata, ebből
adódó élettartama, fizikai és €rköIcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték
figyelembevét€lével - álta]'ában az eszköz bek€rülési (bruttó) értékének arányában töIténik. Az
értékcsökkenési leínás elszrámolása időarányosan (lineáris leiíá§i módszerrel) történik,

kisértékű e§zközök értékcsökk(Dési l€irá§a
Az 100 ezer forint alatti egyedi bek€rülési értékkel bíró va8yoni értékű jogok, szellemi termékek,
árgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékc§ökkenési leirásként €gy össz§gben
elsámolásra kerül, Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték
A mamdványérték nul|a összeggel vehető figyelembe az értékcsökk€nési |eírás tervezése során, ha az
eszköz hasznos élettartama végén várhatóan r€alizÁlhatő éííéke yalószínűsíthetően nem haladja me8 a
100 e Ft-ot.

Terv€n felüli értékc§ökkenés el§zámolá§a
Terven felüli értékc§ökkenési ieirás elsámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja
megjel€ntősen a piaci értéket, ha az egyes télelek esetében a különbözet meghaladja a 100 € Ft-ot.

2.10. Értékhelyesbítések alkalmazá§a
Az értékielyesbítés lehetőségével nem kiván élni, így a mérlegben s€m értékhelyesbités, sem
értékelési tartalék nem szerepel.

2.11. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk
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3. Elemzések

3.1. Adatok változá§a

Mérl€gadatok

A tétel megnev€zése Előző é,,! Tárgyév változás
b d

01 A. Befektetett e§zközök (02,+04,+06, soí) 0 0 0

02. I. IMMÁTRIÁLIS JAVAK 0

03, 02 sorból: l mmaleriális javak édékhelyesbnise

04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 0

05. 04, sorbóI: Tárgyi eszközök érlékhelyesbítése

06. III. BEFEKTETETT PÉNZÚGYI ESZKÖZÖK

07. 06, soíbóli Befektetett pénzügy i e szkózök értéki e lye Sb itése

0ó. sorbó1: Belekl€len pénzú8yi eszközók értékelé§i
08,

09. B. Forgóe§zközök (I0.+l 1.+l4.+t6, sor) 6136 r0 705 4 569

10. l, KESZLETEK
]1, Il, KÖVETELÉSEK 141

,l 
1|,7 974

12. l l, sorból: követelések énékelési különbözele

]3-
l l, sorból: száímazékos ügyletek pozitív értékelési

|4. IlL ERTEKPAPIROK
15. l4, sorból: Értékpapi.ok értékelési külónbözele

16. IV, PÉNZESZKÖZÖK 5 993 9 588 3 595

1,1. C_ Aktív időbeli €lhatárolá§ok 0 0 0

18, f,szKÖzÖK összEsEN (01,+09.+l7.sor) 6 136 10 705 4 5ó9
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A tétel megnevezés€ Előzö év Tárgyév
változás

a b d

l9- D. saját t6ke (20.+22.+23.+24.+25,+26.+29 _ sot) 3 934 6 9r.4 2 980

20. llNnÚI-öEKE l0 ]0 0

2l. 20. sorból: vkszavásárolttulajdonosi íészesedés

22. IUEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TÓKE C)

23. rrrTórgvilióZÁsox 3 821 3 924 103

24. tv t-ptórörr renrelÉr
25-

-vÉxrÉrpslÉslr,q.nrelÉr

26. vr, laÉru-pc^szpntNu EREDMÉNY l03 2 980 2 8,1,7

2,7. ALAPTEVEKENYSEC 1]63 2 930 1,76,7

28. VÁLLALKOZÁSl TEVÉKENYSÉC -] 060 50 l 1l0

29. E. céltartalékok
30. F. Köt€l€zett§égek (32,+33,+34. sor) 2 202 3 79l l 589

31, r, rlÁrnlsoRol-T KöTELEZETTSEGEK
12- rr, rlossá lajFnerú KöTELEzETTSÉGEK 0

33

34

]5

rrr. nOvroieútniú xöTELEzEI"IsÉGEK
34, sorból] Kótelezetlségek éftékelési különbözete

34, sorbólI sármúékos ü8yletek negativ érlékelési

kiilönbörrte

2 202 3,191 l589

36. G. pa§§zív idóbeti elhatárolá§ok 0 0 0
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3.2. Eszközök é§ források összeíéíele

Eszközök össietéte|e

Eszköz Táígyév (yo)

B€felft€tett eszközök
Immateriálisjavak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök

Forgó€§zköziik 100,00
I<észletek

I<övetelések 10,43

Ertékpapírok
pénzeszközök 89,57

Aktív időb€li elhatárolá§ok
ESZKÖZÖK ÖSSZESI]N 100,00

Forná§ok összetétele

Forrás TarTyév (%)

saját tóke ó4.59
Induló tők€ 0,09
Tőkeváltozások 36,66
Lekótött tartalék
Értékelé"i tu.tutetnt
Mérleg sz€rinti eredmény 27,84
Tárgyévi eredmén

Tálgyévi eredmény vállalkozási tevékenysé8ből

2,7,3,7

0,47
céltartalékok
Kötel€z€tt§ég€k 35,41

Hátf asorolt köte lezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek 35,4I
Passzív időb€li €lhatárol:í§ok
FORRÁ§OK ÖSSZESEN 100,00

3.3. vagyoni helyzet
Tiárgyi €szközök aránya: 0%
Forgóeszközök aránya: 1 00%
Likviditísi L mutatój 2_82

GoId Timer Alapitvány Kiegészitö melléklete
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Bevétel alakulása
(adatok e. Ft-ban)

. vállalkózási tevékenységből: l l925.eFT

. Támogatások: 7856,eFT

Támogatások részletezése
Központi költségvetés| 2l lo.eFT
Helyi önkományzat: 5000.€Ft
Magánszemélyek, vállalkozások:746.€FT

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Összevont tételek a mérlegben
Az Alapítvány a mérleg arab számmal jelzett tét€lei összevonásának lehetóségével a tárgyévben nem
élt.

Új tétel€k a mérlegben
A társ/évi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek,

Tételek továbbtagolása a mérlegben
A mérleg tételei továbbtagolá§ának l€hetőségével az Alapítvány a tárgyidőszakban nem élt,

Kezelé§be yett eszközök a mérlegben
A mérlegben kezeIésbe vett, a kincstári vagyon részét képezó eszköz nem szerepel.

Terven felüli értékc§ökkenés alakulása
A tárgyévben terven felüli érték§sökk€nési leirás elszámolásáfa nem került sor,

üzleti érték leírása
Az Alapítvány méíl€gében üzletiva8y cégél,ték a tárgyévben nem szerepel.

Hátrasorolt €§zközök
A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszon}t megtestesítő értékpapir, amely az adósnál vagy a
kibocsátónál hátrasorolt köt€lezettségnek minősül, a tárgyévb€n n€m szerepel,

Hala§ztott ráfordítá§ok
A mérlegben aktiv időbeli elhatárolásként kimutatott halasáott ráfordítások a táíryévben nem
§zer€peInek.

4.1. saját tőke

A saját tőke változá§a

Lekötött tartalék jogcímei
A mérlegben lekötött tartalék nem §zerepel,

Tőkemegfelelé§
Az alapitvány fordulónapi saját tőkéje a jogszabályokban előíft tőkekövetelményeknek mindenben
§leget tesz, a fol},tatásához megfeleIó fedez€tet biztosít.

Mérlegen kivüli tótelek
Az Alapítván},nak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti ffiggő
vagy biztos (iövőbeni) kötelezettsége nincs.

Gold Timer Alapítvány Kiesés7itő mellékle1€
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olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzü8yi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése
szempontjából jelentöséggel bír, a lordulónapon nem volt.
A mérlegben ném látszó, más lényeges tétel nem kíván bemutatást,

5. Táiékoztató adatok

5.1. Vezető tisztségviselők
A beszámoló aláírója
Az éves beszámolót az Alapitvány képviseletérejogosult személy köteles aláimi: sajtos zoltán,
kuratóriumi elnök,

5.2. Átlagos statisztikai tétszám
A tfugyévben az átlagos §tati§áikai létszám l fti.

5.3. Környezetvédelem
Veszélyes hulladékok, környezetre Mro§ anyagok
Az Alapifuá'ny nem termel és n€m tárol szímottevő veszéIyes hulladékot, a tevék€nység során
keletkezó, kömyez€tre káros anyagok elenyészőek.

5.4. A megbízható é§ yalós összképhez szükséges további adatok
A számvit€li törvény elóírásainak alkalmazása, a §zámviteli alapelv€k érvényesitése _ e melléklet
szerinti kiegészítésekkel - elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben történó
bemutatásához,

Gold Timeí Alapítvány Ki€gészítő m€lléklete


