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A szervezet megnevezése: FSF.hu Alapítvány
Adószám: 18247806 – 1 – 13
Közhasznúsági eredménylevezetés
Az egyszeres könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet részére
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év, hó, nap)
EREDMÉNYKIMUTATÁS

2011. év
adatok ezer forintban
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29
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31
32
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34
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A tétel megnevezése
A. Összes Közhasznú tevékenység bevétele
1. Közhasznú célú működére kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetéstől
c) helyi önkormányzattól
d) társadalombiztosítótól
e) egyéb, ebből 1%
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznu tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
B. Vállakozási tevékenységből származó bev.
C. Összes bevétel ( A+B)
D. Közhasznú tevékenység ráfotditásai
1. Anyagjellegü ráforditások
2. Személyi jellegü ráforditások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi müveletek ráfordításai
6. Rendkivüli ráfordítádsok
E. Vállakozási tevékenység ráfordításai
1. Anyagjellegüű ráforditások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi müveletek ráfordításai
6. Rendkiívüli ráfordítások
F. Összes ráfordítás
G. Adózás elötti eredmény
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállakozási eredmény
J. Tárgyévi közhasznú eredmény
Tájékoztató adatok
A. Személyi jellegü ráfotdítások
1. Bérköltség
ebből: megbízási díjak
tisztelet díjak
2. Személyi jellegü egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
B. A szervezet által nyújtott támogatások
C. Továbbutalási céllal kapott támogatás
D. Tovább utalt támogatások

Előzőév(ek)

Elöző év helyebítései
5612
5448

5448

Tárgy év
6486
4566

4566

0
164

1920

5612
5284
4898
249
137
0

6486
4758
4700
0
54
4

5284

4758

328

1728

249
200
200

0

49
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A szervezet megnevezése: FSF.hu Alapítvány
Adószám: 18247806 – 1 – 13
Egyszerűsített beszámoló, illetve közhasznú egyszerűsített beszámoló MÉRLEGE az egyszeres
könyvvitelt vezető egyéb szervezet, illetve közhasznú egyéb szervezet részére
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év, hó, nap)
MÉRLEG

2011. év
adatok ezer forintban

Sorszám
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

A tétel megnevezése
b
A
I.
II.
III.
IV.

Befektetett eszközök
IMMATERIÁLIS JAVAK
TÁRGYI ESZKÖZÖK
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
B.
Forgóeszközök
I.
KÉSZLETEK
II.
KÖVETELÉSEK
III.
ÉRTÉKPAPIROK
IV.
PÉNZESZKÖZÖK
C.
Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen
D.
Saját tőke
I.
INDULÓ TŐKE/JEGYZET TŐKE
II.
TŐKEVÉLTOZÁS/EREDMÉNY
III.
LEKÖTÖTT TARTALÉK
IV.
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
V.
TÁRGY ÉVI EREDMÉNY
ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL
VI.
TÁRGYÉVI EREMÉNY VÁLLKOZÁS
TEVÉKENYSÉGBŐL
E.
Céltartalékok
F.
Kötelezettségek
II.
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG
III.
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
G.
Passzív időbeli elhatárolás
Források összesen

Elöző év
c

Előzőév(ek)
helyebítése
i
d

Tárgy év
e

4

0

4

0

8489

10225

8489
4
8497
8497
500
7669

10225
0
10225
10225
500
7997

328

1728

0
0

0
0

0
8497

0
10225
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Közhasznúsági jelentés
Költségvetési támogatás felhasználása
A személyi jövedelemadó 1%-ából 4 565 656 Ft felajánlást kaptunk, amit
projektjeink fejlesztésére használunk fel.
Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A szervezet az adóévben csak közhasznú tevékenységet folytatott, bevételei
magánszemélyek és más gazdálkodó szervezetek támogatását és az SZJA 1%-os
támogatást, kiadásai a projekt- és működési költségeit tartalmazzák.
Vagyonának változása ebből ered.
A cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatásként alapítványunk az alábbi feladatok támogatására kapott
adományokat:
Magánszemélyek, gazdasági társaságok és civil szervezetek összesen 1 765 101 Ft-ot
adományoztak szabad szoftverek fejlesztésére, népszerűsítésére, honosítására
valamint működési költségekre.
Nyilatkozat
Alapítványunk központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi
önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok
társulásától, egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől nem kapott
támogatást.
Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
Alapítványunk sem anyagi, sem egyéb juttatást nem nyújtott a vezető
tisztségviselőknek, az alapítvány vezető tisztségviselői alapítványi munkájukat
ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi munkaként végzik.

Beszámoló a közhasznú tevékenységekről
Alapítványunk a tárgyévben az alábbi közhasznú tevékenységeket végezte:
Mozilla
2011-ben a Mozilla felgyorsította a kiadások megjelenését. A 6 hetes fejlesztési ciklusokra való
áttérés a honosítókra is hatással volt, rendszeresebben kell leadni a fordításokat, igaz, hogy
alkalmanként kevesebbet. Időhiány miatt csak a Beta csatorna fordítását tartjuk karban, az Aurorát
és a Nightlyt nem. A Firefox (desktop) és a Thunderbird felhasználói felületének magyar fordítása
továbbra is lényegében teljes.
A Firefox mobilon is igyekszik terjedni, azonban a Mozilla úgy döntött, hogy a magyar nyelv nem
lesz támogatott nyelvek között, így hiába kész a fordítás, a felhasználók nem találkozhatnak vele. A
döntés oka az, hogy egy csomagba kell minden támogatott nyelvet beletenni, és a méretkorlát miatt
limitálni kell a nyelvek számát. A várható felhasználószám szerint rangsorolva a nyelveket a magyar
nem fért bele a keretbe.
LibreOffice
• A LibreOffice fejlesztését és kiadását koordináló The Document Foundation (TDF)
megkapta az FSF.hu Alapítvány régi szerverét, egy Core 2 Quad gépet 8 GB RAM-mal és
100 GB merevlemezzel. A szerveren a fordításokat segítő Pootle szoftver
(https://translations.documentfoundation.org) és a tesztelést segítő Litmus szoftver
(https://tcm.documentfoundation.org/) fut. A szerver Magyarországon üzemel,
adminisztrációját az FSF.hu és a TDF közösen végzi.
• 2011-ben a következő stabil LibreOffice-verziók jelentek meg: 3.3.0, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3,
3.3.4, 3.4.0, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4. A magyar fordítás készültsége mindegyik verzióban
teljes, de élhettünk a gyakori kiadásoknak köszönhetően javítás lehetőségével is.
• Az alapítvány támogatásával egy apró, ám hasznos LibreOffice-specifikus javítás készült, a
képfelbontás megjelenítéséhez.
• Tavaly az alapítvány támogatásával megjelent a Kiadványszerkesztés LibreOffice Writer
szövegszerkesztővel című könyv frissített verziója.
• Nem az alapítvány támogatásával, de az egyik aktivistánk készítette a Bevezetés a
LibreOffice használatába című jegyzetet.
• Elkészült egy, a LibreOffice SVG-támogatását és új Linux Libertine Display G betűit
szemléltető kifestő is.
Szabad magyar nyelvi eszközök
• A tavalyi év során továbbfejlesztésre került a LibreOffice-hoz készült nyelvhelyességellenőrző, amely ekkor még kiegészítőként volt elérhető. Év végre ez a LibreOffice
alaptelepítés részévé vált, és a 2012. elején megjelent 3.5-ös kiadás egyik újdonsága lett.
• Folytatódott a Graphite betűkezelő és a Hunspell helyesírás-ellenőrző, valamint a Biolinum
G és Linux Libertine G betűkészletek fejlesztése és LibreOffice-ba integrációja is.
• A Hyphen programkönyvtár is fejlődött, valamint a javításokon kívül új elválasztási
mintákat kapott.
• A FSF.hu Alapítvány támogatásával fejlesztett nyelvi eszközök használhatóságát illusztrálja
az a hír, mely szerint az egyik piacvezető kereskedelmi DTP program ezeket használja,
illetve a Firefox 9 is ezek segítségével oldja meg az elválasztás CSS-ből való szabályozását.

Gnome
• A Gnome asztali környezet két kiadással jelentkezett 2011-ben, a gyökeresen újragondolt
megjelenésű 3.0 és a 3.2 felhasználói felülete egyaránt az alapítvány támogatásának
köszönhetően jelenhetett meg teljes magyar fordítással.
• A korábbi kiadásokban bemutatkozott feladatközpontú felhasználói dokumentációk magyar
fordítása folyamatosan, az alapítvány támogatásával készül, ezek közül tavaly az asztali
környezet és az Evolution csoportmunkakliens újraírt súgójának fordítása volt a
legjelentősebb.
Ubuntu
• Két Ubuntu-kiadás jelent meg 2011-ben (11.04, 11.10), a magyar nyelv támogatása továbbra
is kiváló.
• Elkészült az Ubuntu érettségire szánt változata az Ubuntu 11.04-es kiadása alapján. Az
Ubuntu 11.04 Érettségi Remix nevet viselő változat felkerült az Oktatási Hivatal által
kiadott, informatika érettségi vizsgán használható szoftverek listájára. Ez azt jelenti, hogy a
2012 májusi érettségi vizsgákon választható szoftver lett az Ubuntu érettségi változata.
• Elindult a magyar Ubuntu közösség hölgytagjait összefogó új közösségi projekt, az Ubuntu
Women Hungary. A hozzá kapcsolódó, women.ubuntu.hu címen elérhető közösségi oldal
egyik legfontosabb saját projektje az eredetileg a LinuxChix közösség számára készült
Python kezdő kurzus fordítása. Az új oldalt hozzájárult ahhoz, hogy a hazai szabad
szoftveres közösség újabb aktív tagokkal bővüljön, és egyben hasznos tapasztalatokkal
szolgált a Buddypress közösségi motorral kapcsolatban, melyet ma már más projektben is
kamatoztatunk.
• A közösségi dokumentáció wikibe költözött.
• A 11.10 kiadásával egyidőben a hivatalos magyar Ubuntu tükör a KFKI – egyik aktivistánk
által működtetett – FTP-kiszolgálója lett.
• A közösség részt vett a Global Jameken, és fordítóhétvégéket szervezett.
• Tavaly jelent meg az Ubuntu Linux kezdőknek című jegyzet.
Egyéb szabad szoftverek
• Aktivistánk részt vett a TexMakerX (LaTeX-szerkesztő) honosításában és karbantartja a
honosítást. Készített szabványos Ubuntu (LTS és aktuális) csomagot, melyeket karbantart a
PPA-ján.
• Folytatódott a wxMaxima honosítása, ebből is készültek szabványos
Ubuntu (LTS és aktuális) csomagok: PPA.
• Folytatódott a LibreOffice, Firefox és Thunderbird magyarra fordítása. Emellett
rendszeresen beszámoltunk a LibreOffice irodai programcsomaggal kapcsolatos legfrissebb
hírekről a hup.hu és a libreoffice.hu oldalakon.
Konferenciaszervezés
• Szabad Szoftver Konferencia és Kiállítás, Budapest, 2011:
2011-ben alapítványunk Budapesten újra megszervezte a magyar szabad szoftveres közösség
talán legnagyobb hazai seregszemléjét, a Szabad Szoftver Konferencia és Kiállítást. A kiváló
hazai előadók három szakmai szekciója mellett ebben az évben a programba került egy
közigazgatási szekció is, ahol szakpolitikusok, közintézmények és hazai szabad
szoftverekkel foglalkozó cégek képviselői számoltak be a szabad szoftverekkel kapcsolatos
stratégiájukról, eredményeikről. A közönség ebben az évben is megválasztotta a konferencia

legjobb előadóját, aki Czakó Krisztián (közismertebb nevén: Slapic) lett. Ő egy 256G
méretű SSD-t kapott ajándékba. A konferencia előadóinak nagy része az előadása mellett
elkészített egy szöveges követőanyagot is, melyekből szerkesztés után ISBN számmal is
rendelkező könyv készült. A könyv és az előadások videoanyaga elérhető a konferencia
honlapján: http://konf.fsf.hu.
Részvétel konferenciákon
• Szabad Szoftver Konferencia és Kiállítás Budapest: Alapítványunk több aktivistája is
előadott ezen a konferencián, ipset, LibreOffice, LibreOffice és kiadványszerkesztés
valamint Ubuntu témákban.
• LibreOffice konferencia Párizs: Előadás a LibreOffice kiadványszerkesztési
képességeiről.
• Ubuntu Developer Summit: Tavasszal Budapesten rendezték meg az UDS-t, amelyen a
magyar Ubuntu közösség számos tagja is részt vett, közülük a vidékiek az alapítvány
támogatásával.
• InfoSavaria (2011. április) és InfoEra (2011. november): a konferenciák szabad szoftver
szekcióiban előadók részvételét az alapítvány támogatta.
• Linux tábor: Magánélet biztosítása szabad szoftverekkel előadás Fsf.hu színekben.
Geogebra pályázat támogatása
• Alapítványunk 2011-ben tárgynyereménnyel támogatta a hazai Geogebra közösség egyik
pályázatát.
Virtuális szerverfarm Linux/KVM alapon
Az alapítvány szervere jelenleg számos csoportnak szolgál elsősorban web-, és levelező
szerverként. A rendszer 2011-ben is remek rendelkezésre állást produkált. 2011-ben az alábbi
oldalak voltak megtalálhatók a szerveren:
www.fsf.hu, konf.fsf.hu, sugo.ubuntu.hu, wiki.ubuntu.hu, women.ubuntu.hu, mozilla.fsf.hu,
fullcircle.hu, ubuntu.hu, edu.fsf.hu, gnome.hu, gimp.hu, wesnoth.fsf.hu, archlinux.hu, flosszine.org,
lyx.hu, forditas.fsf.hu, swpat.fsf.hu, www.gnu.hu, theopencd.fsf.hu, www.lok.hu, esr.fsf.hu,
galateia.fsf.hu, tldp.fsf.hu, barack.fsf.hu
Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik az elmúlt évben felajánlásaikkal
támogatták munkánkat. Azoknak is köszönetet mondunk, akik munkájukkal, ötleteikkel járultak
hozzá eredményeinkhez. Külön köszönetet szeretnénk mondani azoknak, akik nekünk ajánlották az
adójuk 1%-át. Végül, de nem utolsósorban köszönetet mondunk azon portáloknak, akik segítenek
nekünk
bannereink,
híreink,
eseményeink
közzétételével.
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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített
éves beszámolójához

2011. ÉV
Budapest, 2012. március 31.
_____________________
Erdei Csaba
szervezet vezetője

ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. A szervezet főbb adatai
Neve: „Free Software Foundation Hungary Alapítvány” a Szabad Szoftverek
Magyarországi Népszerűsítéséért és Honosításáért
Címe: 2030 Érd, Mátyás király u. 62.
Adószám: 18247806-1-13
Bírósági bejegyzés száma: 11.Pk.60.063/2002/6.
Szervezetünk alakult: 2003. február 21.
Szervezetünk formája: egyéb közhasznú szervezet
Alapító vagyon: 500.000,- Ft
2. A szervezet tevékenysége
Az FSF.hu Alapítványnak, mint közhasznú szervezetnek, a közhasznúság
keretein belül feladata:
- számítógéphasználat, programhasználat népszerűsítése,
- szabad szoftverek magyarországi népszerűsítése,
- szabad szoftverek magyarországi honosításának segítése.

3. Számviteli politika célja, számviteli alapelvek érvényesülése
Szervezetünk számviteli politikájának fő célja, a 237/2003. évi (XII. 17.) kormányrendelet,
valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott előírások alkalmazásának
szabályozása a megbízható és valós kép kialakítása érdekében.
A szervezet vagyoni és pénzügyi helyzetére ható eseményekről a kettős könyvviteli rendszerében
teljes körű nyilvántartást vezet, amelyet a naptári év végével zár le.

A szervezet működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről
egyszerűsített éves beszámolót készít. A mérleg a 224/2000.
kormányrendelet 4. sz. melléklete szerint készül. Az eredménykimutatás a
224/200. kormányrendelet 6. sz. melléklete szerint készül. A mérlegkészítés
időpontja a tárgyévet követő év március 31-e.
A könyvvezetés és a beszámolókészítés további szabályait a szervezet
számviteli politikája részletesen tartalmazza.
Adó és köztartozásainkat határidőben kiegyenlítettük.
4. Vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség alakulása
A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetét jellemző fő adatok a következők (ezer
Ft-ban):
Mérlegfőösszeg: 10.225
Saját tőke: 10.225

Eszközök, források összetételének alakulása (ezer Ft-ban):

Hiv.
Megnevezés
A.
Befektetett eszközök
B.
Forgóeszközök
C.
Aktív időbeli elhatárolások
Összesen

Nyitó
4
8.489
4
8.497

Záró
0
10.225
0
10.225

Hiv.
Megnevezés
D.
Saját tőke
E.
Céltartalékok

Nyitó
8.497
0

Záró
10.225
0

F.
G.

Kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolások
Összesen

0
0
8.497

0
0
10.225

A saját tőke december 31-i záró állománya a következő tőkeelemek
eredménye (ezer Ft-ban):
Induló tőke: 500
Tőkeváltozás/eredmény: 7.997
Tárgy évi eredmény alaptevékenységből : 1.728
Tárgy évi eredmény vállalkozás tevékenységből: 0

SPECIFIKUS RÉSZ

1. Alkalmazott eljárások:
- a követelések az eredeti számlázott értéken kerültek kimutatásra;
- a szervezet bankbetéteinek számlakivonattal történő egyeztetése
megtörtént;
- a szervezet év végi készpénz leltározása megtörtént;
- a kötelezettségek a beérkezett számlák szerinti értéken kerültek
kimutatásra;
- a költségek elkülönítetten kerülnek nyilvántartásra, attól függően, melyik
támogatással szemben merülnek fel.
2. Amortizációs elszámolásunk:
- lineáris módszer, időarányosan,
- az alkalmazott értékcsökkenési kulcsok azonosak a TA törvényben
rögzítettekkel,
- élünk a 100.000,- Ft alatti tárgyi eszközök egy összegben való
leírásával,
- további értékcsökkenési szabályokat a szervezet számviteli politikája
tartalmazza.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása
2011. évben

Megnevezés

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Záró

Immateriális javak
Vagyoni értékű jogok
Üzleti vagy cégérték
Szellemi termékek
Tárgyi
összesen

eszközök

415

415

415

415

Ingatlanok
Műszaki
berendezések
Egyéb berendezések
Beruházások
Beruházásra
előlegek

adott

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása
2011. évben

Megnevezés

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Záró

411

4

415

411

4

415

Immateriális javak
Vagyoni értékű jogok
Üzleti vagy cégérték
Szellemi termékek
Tárgyi
összesen

eszközök

Ingatlanok
Műszaki
berendezések
Egyéb berendezések
Beruházások
Beruházásra
előlegek

adott

Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel, veszélyes hulladékkal nem
rendelkezik a szervezet.

TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ
Mérleghez, eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:
Szervezetünk a tárgy időszakban vállalkozási tevékenységet nem végzett, vállalkozási
tevékenységből tárgy évi eredmény nem volt.
A beszámolási időszakban foglalkoztatott dolgozóink létszáma és béradatai az alábbiak szerint
alakultak:

Alkalmazott: 0 fő
Bérköltség: 0,- Ft
Bérjárulék: 0,- Ft
Eszközeinket beszerzési áron értékeljük, korrigálva az értékcsökkenésekkel
és az esetleges értékvesztésekkel.

