
-

Ke!t: Marcali, 2012. rnájus 30.

Anyákért, N kért 200L Ko zalapítvány
L877r424-L-r4

2011. évi
Kiizhaszn sági jelentés

,,A kozzétett adatok k nyvvizsgá{attal nincsenek alátárnaszt va,"

tl il r@q'Úy
képvisel



1. szÁMVlTELlBEszÁMoLÓ

A szervezet 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcso|ódó előírásoknak megfelelve
Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolót állított össze' A
mérleg főösszege 730 eFt, a saját tőke 730 eFt. A részletes kimutatást jelentésünk 1. sz. melléklete tartalmazza'

2. KÖLTsÉGVETÉsl TÁMoGATÁS FELHASZNÁLÁsA

Tárgyévben a szervezet 152 eFt állami támogatást kapott. Az előző évhez képest nőtt ez az összeg, aminek oka, hogy
a magánszemélyek többet ajá n lottak fel a személyi jövedelemadóju kból.

3. VAGYoNFELHASZNÁLÁSSAL KAPcsoLATos K|MUTATÁS

Előző évhez képest a szervezet Vagyona 203 e Ft_tal nőtt. A szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben
kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben
jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

4. cÉL szentrurl JUTTATÁSoK K|MUTATÁSA

Szervezetünk nem nyújtott. 4. sz. melléklet tartalmazza a részletezést.

5. KÖzPoNTl KoLTsÉGVETÉst szenwól, elrÜlöNÍTETT Álnut PÉNZALAPTÓI, ngtYt öruronuÁruYZATTÓL,
TELEPÜLÉsl öruronuÁruYzAToK rÁnsuúsÁrÓl És utrvoEZEK szERVElTŐL KAPoTT TÁMoGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben közösségünk összesen 406 eFt támogatást kapott különböző címen. Ez 43 eFt_tal kevesebb mint az előző
évben. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. A KözHAszNÚ szenvezrT VEZETŐ TlszTsÉGVlsELŐlNEK NYÚJToTT JUTTATÁSoK ÉRTÉKE, lLLETVE Összgce

A szervezet személyi jellegúí ráfordítása 0 eFt volt. A Vezető tisztségviselők részére nem történt kifizetés.
Megállapítható, hogy a szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt. A kifizetések részletezését a 6. sz. melléklet
tartalmazza.

7. A KözHAszNÚ revÉrrnvsÉcnól sZÓLl RÖVID TARTALMl BEszÁMoLÓ

Alapítványunk egyik fő célja, hogy a Marcali Kórház vonzáskörzetében élő női lakosság ellátásához biztosítsa a
megfelelő személyi és tárgyi feltételeket. A személyí feltételek biztosítása érdekében támogatja a Szülészeti-
nőgyógyászati osztály orvosainak és a szülésznőknek a szakmai képzését, konferenciákon való részvételét. 2011 év

során ennek szellemében 3 konferencián, valamint képzésen való részvételt támogatott Alapítványunk.

Kelt: Marcali,20L2. május 30.

W@v
A k zhasznrjságijelentést a kurat rium a ktlzhaszn egyszer sített éves beszámol val egy tt egyhang lag elfogadta.



]..sz. melléklet

Kelt: Marcali, 20].2. május 30.

Anyákért, N kért 2001 Kozalapítvány
L877L4?4-I-r4

2011' évi
Kozhasznrj alapítványok, kozhaszn k zalapítványok kozhasznri egyszer sített éves beszámol ja

Ta rta lma:
Mérleg

Eredmény kímutatás



Mérleg

adatok E

Ft-ba n

Sor-
szám

A téte! megnevezése Elz év

Elz
év(ek)

helyesbí-
tései

Tárgyév

a b c d e

1 A. Befektetett eszk ziik 46 0 18

2 IMMATERIALIS JAVAK

3 ll. TÁRGY| ESZKoZoK 46 18

4 lll. BEFEKTETETT pÉruZÜGYl ESZKoZÖK

5 B. Forg eszkcizrik 482 0 712

6 KÉsZLETE K

7 ll. KoVETELÉSEK

9 l t l. É nrÉ KPAPíno r
10 lV. pÉruzrszKoZoK 4,82 772

LL C. Aktív id beli elhatárolások
12 ESZKOZOIK OSSZESEN s28 0 na
13 D. Saját t ke 528 0 730

L4 INDULI TOTT s0 50

L5 ll. ToKEVÁLToZÁS 394 477

L6 lll. LEKoToTT TARTALÉK

L7 IV. ERTEKELESI TARTALEK
18 V. rÁncYÉvl rREDMÉNY ALAPTEvÉrENYSÉcgoL, KÖZHAsZNÚ

TEVÉKENYSÉo gŐt 84 203

L9 VI. TARGYEVI EREDMENY VALLALKOZASI TEVEKENYSEGBOL

20 E. Céltartalékok

2.L F. Ktitelezettségek 0 0 0

22 HÁrna S oRoLT KÖTE LEZETT S ÉGEK
23 ll. HoSsZÚ tnÁRATÚ rÖrrLEZE]TsÉcrr

24 lll. RoVlD LEJÁRATÚ KÖTELEZETTsÉcrr

25 G. Passzív id beli elhatárolások
26 FoRRÁsoK ÖsszEsEI{ 528 0 730



Eredmény kimutatás

adatok E Ft-ban

Sor-
szám A tétel megnevezése Elz

év

Elz év
helyesbí-

tései
Tárgyév

a b c d e

1 A. Összps rÖzuaszxÚ rBvÉrBuysÉc spvÉTELE (1'+2.+3.+4') 4sl 0 408
,)

I Kozhaszn célir mtíkodésre kapott támogatás 419 0 106
-l
J a) alapít t l
4 b) kozponti koltségvetéstol 65 r5z
5 c) helyi orrkormárry zatt l 50 30

6 d) társadalomb iztos ítás i
t

t

i
I

I

i
I

I

7 e) továbbrrtalási céllal kapott

I 0 egyéb tárnogatás 334 224
9 )

Lt P á|y ázati irtorr elnyert támogatás

10
.-l

J, Kozlrasznit tevékenységb l szánn az bevétel
1l 4. Egyéb bevétel ? )*r

n B. vÁt t ALKo zastTEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
13 C. ÖsSZES BEvÉTEL (A.+B.) 45r 0 408

14 D. rÖzresarÚ rpvÉrnrysÉc nÁronoÍrÁsn ( 1 .+2.+3.++.+5'+6.) 367 0 205
15 I Arryagi elleeií ráfordítások 339 177

16 ) Személvi i ellegtí ráfordítások
T7

aJ. É*ekcsokkenési leírás 28 ?8

18 4. Egvéb ráfordítások
L9 ebb l: továbbutalt támogatás

20 5. Pénztigyi mtÍveletek ráfordításai
?1 6. Rendkívii l i ráfordítások
)') E. vÁrrarr ozÁstrpvÉrpwysÉc nÁronpÍrÁsal (1'+2'+3'+4.+5.+6.) 0 0 0
--)!J I Arryagi e l leeií ráforclítások

21 )
L.. Szernélvi i ellegii ráfordítások

?5 -J. Értékcsokkerrési leírás

26 4. Eevéb ráfordítások
?7 5. Pénziigyi miiveletek ráfordításai

28 6. Rendkíviil i ráfordítások

29 F. ÖsSZES nÁponpÍrÁs (D.+E.) 367 0 2Ü5

30 G.

^DoZÁs 
ELoTTI VÁLLALKIa^SI EREDMÉ}IY (B.-E.) 0 0 0

31 H. Ad fizetési kotelezettség 0 0

32 I. rÁncyÉvt vÁrlAI.,KozÁst EREDnnÉmy (G.-H') 0 0 0
-l 'lJJ J. TARGYEVI KÖZHASZI{U EREDMÉNY (A._D.) 84 0 203

TAJEKOZTATO ADATOK
34 A. Személyi jelleg ráford ítások 0

35 I Bé rko ltség

36 ebb l: megbízási dljak

37 tiszteletd rja k

38 ?. Személyi jelleg egyéb kifizetések

3e 3. Bérjá rulékok

40 B. A szervezet által ny jtott támogatások

4t C. Tárgyévbe n a7 APEH által kiutalt L% osszege I,52



2. s7. melléklet

3. sz. melléklet

4. s7. melléklet

KIMUTATAS
a koltségvetési támogatás felhaszná Iásár I

?aL].. év

KlMUTATÁS
a Vagyon felhaszná lásá r l

20L1. év

KIMUTATÁS
a céI szerinti juttatásokr l

2o1].. év

Támogatásny jt
neve

Támogatás
Felhasználás
risszege{Ft}

Átvitel
sszege
(Ft)

Elszámolás
határidejeid pontja osszege

(Ftl
elz

2a

evt
tárgy évi

Szja I% 201r. 152.LgL 0 5.400 L46,791 24L2.L0.31

Megnevezés Nyit Bevétel Kiadás 7ár
Pén ztár 5480 5480
Bank 476537 7068s0
Szja LYa L52191
Tá mogatás onkormá nyzatt l 30000
Tá mogatás vá lla latoktol 224AAA
Banki kamat L622
Konferencia részvételi díjak 160000
Banki koltség 1_7500

Osszesen 4829L7 4078L3 L775Ag 7L2339

Juttatás megnevezése
Juttatás sszege (Ft} Eltérés

elz év tárgy év Ft

Kozhaszn tevékenység keretében
ny jtott

Pénzbeli juttatások
Természetben i juttatások 3L9 160 -L59

Egyéb juttatások

osszEsEN 319 160 -159

Egyéb célszerinti, de nem kozhasznri
tevékenység keretében ny jtott

Pénzbeli juttatások

Te rmészetbe n i j uttatáso k

Egyéb juttatások

osszEsEN 0 0

MINDOSSZESEN 319 160 -159



5. sz. melléklet

6.5z' melléklet

KlMUTATÁS
a kapott támogatásokr l

TaI].. év

KIMUTATAS
a Vezet tisztségvisel knek ny jtott juttatásokr l

2aI1. év

Juttatás megnevezése
Támogatás cisszege Változás

elz év tárgy év Ft
Kozponti koltségvetési szervt l 65 152 +87

su\r% 65 L52 +87

ElkÜ lon ített á IIa m i

pénza la p

Helyi onkormányzat és szervei 50 30 -20

F városi Önkormányzat
TelepÜlési
Ön ko rmá nyzat

50 30 -20

Egyéb juttatások 334 224 -110
Magá nszemélyekt l

Egyéni vállalkoz kt l

Gazdasági tá rsaságokt l 334 224 -L 10
Kozhaszn szervezett l

Egyé b

osszrsEN 449 406 -43

Juttatás megnevezése
Juttatás sszege (Ft} Eltérés

elz év tárgy év Ft

cél szerinti pénzbeli
kifizetése k

te rmészetbe n i

juttatások

é rté kpa pír
juttatá so k

Tiszteletd Üa k, megbízási
díjak
Ko ltségté rítése k

Adott kolcsonok osszege
Egyéb juttatások

osszEsEN 0 0 0



Anyák étt, T\T kért 200 1 Kozalapítvány
8700 Marcali, Széchenyi u' 17 -2|.
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KIEGEST,ITO MELLEKLET
281 1. december 31.

Marcali, 20 72. május 30.

, . A k o z zétett ad atok k o nyw izs gálatta 1 n ínc s enek a|átamasrtY a."



r.
Áttalános rész

L. Az egyesiilet bemutatása

A cég neve: Anyákért, N kért 200l K zalapítvány

Székhelye: 8700 Marcali, Széchenyi u. I7-2L

Az alapítás id pontja: 1999.t2.28

A beszámol iisszeállításáért felel s személy:
Humpok J zse{ bejegyzett k nywizsgál
8700 Marcali, D zsa Gy. u. 54.
Tagsági szám: 006362

2. A számviteli politika riivid ismertetése

a.) Az éves beszámol iisszeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

A számvitelr l sz l 2001. évi LXXIV. t rvénnyel m dosított 2000. évi
C. t rvényben (továbbiakban: Szt.) foglalt eloírásoknak megfelel en a
befektetett eszk z ket, valamint a forg eszk z ket a t rvény szerinti
bekeriilési (beszerzési, el állítási) értéken értékelttik. Cs kkentettiik
azokat a Szt.-ben r gzített, továbbá az alapítvány Számviteli
politikájában meghatározott értékcs kkenés, illetve értékvesztés
sszegével, n velttik a , a Sá., valamint alapítvanyunk Számviteli

politikája szerinti visszaírás sszegével.

_ az alapínány nem élt az immateriális javak, tárg,li eszktjzok,
tulajdoni részesedést jelent befektetések értékhelyesbítésének
lehet ségével,

_ aZ alapínány készletekkel nem rendelkezik,

aZ alapítvány kiiffildi pénzértélrye
kotelezetts égekkel nem rendelkezik,

SZ l eszkozokkel és

_ az értékelési elvek az el z zleti évhez viszonyítva nem változtak.



b.) Az értékcsökkenés elszámolásának módszere t IZ elszámolás
gyakorisága

Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása

Az értékcsökkenés elszámolása a számviteli politika alapján, a várhatő
hasznáIati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó
értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg éves gyakorisággal.

A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékű) tárgyi
eszközök beszerezési árát a használatba vételkor egy összegben
számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Az alapínány nem számolt el tervenfelüli értékcsökkenést.

c.) Alapítás, átszervezés költségeinek elszámolása

Nem merült fel az iizleti évben alapítási, átszervezési költség.

d.) Céltartalék képzés

Az alapínány nem képzett céltartalékot.

Alapítványunk 20 1 1 -ben nem végzett vállalk ozási tevékenységet.



3. A vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés Elz év

eFt

Tárgyév

eFt

A. Befektetett eszktiziik 46 18

I. Immateriális iavak

II. Tárgyi eszkozok 46 18

IIII. Befektetett pénziigyi eszko zok

B. Forg eszkiiziik 482 7L2
I. Készletek

II. Kovetelések

ilI. Ertékpapírok

IV. Pénzeszkaz k 482 712
C. Aktív Íd beli elhatárolások 0 0

ESZK OT,OK OSSZESEN (A+B+C) s28 730
f). Saját t ke s28 73A

I. IndulÓ t ke 50 50

II. T keváltozás 394 477

nI. Lekotott tartalék
r

Iv. Ertékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenysésb l 84 203

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenysésb l
E. Céltartalékok 0 0

F. K telezettségek 0 0

I. Hátrasorolt kotelezettségek

II. Hossz leiáratir kÖtelezettségek

III. Rovid lejárat kotelezettségek
G. Passzív id beli elhatárolások 0 0

FORRASOK OSSZESEN (D+E+F+G) 528 rca



rI.

A mérleghez és eredmény-kimutatáshoz

kapcsol d kiegészítések

1 . Mérlegh ez kapcsol d kíegé szítések

I.I. A számviteli tiirvényben riigzített kiitelez el írások
_ az adatok az el z évivel osszehasonlíthat k,

_ a mérleg eg/es tételeinek átrendezésére nem keriilt sor,

- a mérlegformátumot nem változtattuk,
_ eI z évt l eltér értékelést nem alkalmaztunk,

- értélrvesztést nem számoltunk el,

_ értékhelyesbítés a mérlegben nem szerepel
_ devizás tételekkel nem rendelkezik az alapítvány,
_ nincs hosszít lejárat kotelezettsége az alapínánynak,
_ tárgi eszkozok, immateriális javak brutt értékét, halmozott

ér t ékc s okkené s é t kul on m el l ékl et t ar t alm azz a,

- a veszélyes hulladékok, kornyezetre káros anyagok nincsenek az
al ap ín ány tul aj donáb an.

1.2. A sz mviteli t rvényben nem szab lyozott tételek
_ ér t ék nél k l ny ilv ánt ar t o t t v a gt ont ár gl aink ninc s enek,

_ árfolyam változások nem hatottak az alapín ny eszk zeire,

forrásaira,
_ immobil készletekkel nem rendelkeziink,

- aZ alapínány koveteléseinek értéke 0 eFt.



2. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

2.1. A Szt.-ben rögzített kötelező előírdsok
_ az adatok az előző évivel összehasonlíthatók,

- az eredmény-kimutatás készítésénél nem tértünk át az eg,lik eljárásról
(változatról) a másilva,

_ aZ eredmény-kimutatás eg/es tételeit nem vontuk össze,
_ a rendkívüIi bevételeket, rendkívüli ráfordításokat nem szómoltunk el

tárg,,évben,
_ a lrapott támogatások összegei az alábbiak szerint oszlanak meg:

Megnevezés Osszes (eFt)

Kozpottti koltsépetési támogatás (sz^ia I%) Is2
onkortnányz at i, t ámo gat ás 30

Vállalatt támogatás 224

Osszesen 406

_ kutatás és a kísérleti fejlesztés koltségei nem voltak tárgl évben,

2.2. A szdmviteli tiirvényben nem szab lyozott tételek
_ rendkív li bevételek és ráfordítások nem voltak tárgl évben,

3. Tájékoztat rész

3,1. A Szt.-ben riigzített kiitelez el írások
_ Szt.-ben el írtakon t lmen en nincs sziilrség további informáci k

megadására, mivel a számviteli alapelvek érvényesítése elegend a
megbízhat és val s osszképnek a mérlegben, az eredmény-
kimutatás ban tortén bemutatás ához,

_ nincsenek a Szt. el írásait l val olyan kivételes eltérések, amelyek az
eszkozolcre, forrásolcra, pénz gli helyzetre és eredményre glakorolt
hatása a val s osszképhez sztikséges,

_ az zleti év mérlegfordul napját nem változtattuk meg,

_ mérlegen kíviili egléb tételek nincsenek,

- lekatatt tartalék nem szerepel a mérlegben



KÍ e g észít m e l lé kl e t ki m u ta tá s a i n a k j egyzé ke

Megnevezés Kímutatás száma

Immateriális javak állom ányváltozás ával kapcsolatos adatok

- Brutt érték változása

- Halm ozott értékcsokkenés v áItozása

- Tárgyévi értékcsokkenési leírás

_ Értékhelyesbítés

lla. sz. kimutatás

llb. sz. kimutatás

llc. sz. kimutatás

Ild. sz. kimutatás

Tárgyi e s zko zo k ál l o m ányv áltozásáv aI kap c s o l ato s adato k
_ Brutt érték változása

- Énékc sokkenés v áltozása

- Tárgyévi értékcsokkenési leírás

- Értékhelyesbítés

2la. sz. kimutatás

zlb. sz. kimutatás

2lc. sz. kimutatás

zld. sz. kimutatás

P énze szkozcik al akul ása 3. sz. kimutatás



I/a.sz. kimutatds
Immateriálís javak állományváltozása

a) Bruttó érték változása

b) Halmozott értékcsiikkenés válto z'ása
l/b.sz. kimutat s

Adatok ezer Ft-ban

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés Nyit Niivekedés Cstikkenés Atsorolás Zár
Vagyoni értéku iogok
Üzleti vagy cégérték
Szellemi termékek
Kísérl. fej 1. aktiv aht értéke

Alap. -átszerv. akt. értéke

Megnevezés Nyit Ntivekedés Cstikkenés Átsorolás Zár t

Vagyoni értéku iogok
Üzleti vagy cégénék
Szellemi termékek
Kísérl. fei l. aktiv á|t éttéke

Alap. -átszerv. akt. értéke

c) Tárgyévi értékcstikkenésÍ leírás

d) Ertékhelyesbítés

I/c.sL kimutat s

Adatok ezer Ft-ban

l/d.sz. kimutatds

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés
Tervszerinti leírás Terven

feltili leír.

Osszesen

Lineáris Degresszív
Teljesítm.
aránvos

Vagyoni értéktí jogok
Üzleti vagy cégérték
Szellemi termékek
Kísérl. fei l.aktivált értéke

Alapí t.-átszerv. akt. értéke

Megnevezés Nyit Ntivekedés Cstikkenés Zár
Vagyoni értéktí ̂iogok
Szellemi termékek



2/a.sa kimutatds
Tá rgyi eszktizii k állományváltozása

a) Bruttó érték változása

b) Ertékcsiikkenés változása
z/b.su. kimutat s

Adatok ezer Ft-ban

c) Tárgyévi értékcstikkenés leírás
2/c,sí. kímutat s

Adatok ezer Ft-ban

Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés f{yit hltivekedés Csiikkenés Átsorolás Zár

Ingatlanok és a kapcs'
vagyoni értékti iogok
Muszaki berendezés k'
gépek, iármuvek
Egyéb berend.,
felszerel', iánnuvek

Ls7 5 157 5

Tenyészállatok
Beruházások

Megnevezés iYvit Fliivekedés Csiikkenés Atsorolás Zár
Ingatlanok és a kapcs.
vagyoni értékii iogok
Miiszaki berendezések,
eépek, iármuvek
Egyéb berend',
felszerel., jármuvek 1529 28 r557

Tenyé szállatok
Beruházások

Megnevezés Tervszerinti leírás Tet.en Osszesen

Lineáris Degresszív Teljesítm.
arányos

feltili leír.

Irrgatlanok és a kapcs.
Vagyoni értékii iogok
Milszaki
berendezések, gépek'

iármrÍvek
Egyéb berend.'
felszef'o iármuvek

28 28

Tenyészállatok
Beruházások



d) Értékhelyesbítés
z/d,sí. kimututtÍs

Adatok ezer Ft-ban

J.sí. kimutat s
? énzeszkiizti k a la ku lás a

Megnevezés Nyit Niivekedés Csiikkenés Zár
Ingatlanok és a kapcsol d
vagyoni ér1ékii iogok
Muszaki berendezések,
gépek,^iármuvek

Egyéb berendezések,
fel szerelések, i ármilvek

Adatok Ft-ban
Megnevezés It{yit Bevétel Kiadás Zár

Pénztar 5480 s480
Bank 47 6537 7068s0
Szj a L0Á t521 91

Támo gatás onkorm ány zattol 30000
Támogatás vállalatoktÓl 224AAA

Banki kamat 1622
Konferencia részvételi dii ak 1 60000
Ban}ii koltség 1 7s00
Osszesen 482017 407813 r77500 712330


