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Nyilvántartási sorszám : izsL

20L2. évi
Kiizhaszn risági jelentés

,,A kozzétett adatok konyvvizsgálattal nincsenek alátámaszt va."



1. szÁMVrEU BESZÁMoLÓ

A szervezet 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynel es a kapcsolódó előírásoknak megfelelve
Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolót állított ossze. A
mérleg főösszege 253 eFt, a saját tóke 253 eFt. A részletes kimutatást jelentésünk 1. sz. melléklete tartalmazza.

2. KoLTsÉGVErÉst rÁnnocATÁs FELHAszNÁúsA

Tárgyévben a szervezet 43 eFt állami támogatást kapott. Az előző évhez képest csökkent ez az összeg, aminek oka,
hogy a magánszemélyek kevesebbet ajánlottak fel a személyijövedelemadójukból. u

3. VAGYoNFELHASZNÁLÁSSAL KAPcsoLATos K|MUTATÁS

Előző évhez képest a szervezet vagyona 477 e Ft_tal csökkent. 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 szrntnrl JUTTATÁSoK K|MUTATÁSA

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

5. KözPoNTl KöLTsÉGVETÉsl szERWŐI-, etrÜtÖNÍTETT Álnut PÉNZALAPTÓr-, nelyt öruronuÁruYzATTÓL
TELEPÜLÉsl ÖnronvÁruYzAToK rÁnsuúsÁrÓl És nlttruoEzEK sZERVEffőL KAPoTT TÁMoGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben közösségünk összesen 265 eFt támogatást kapott különböző címen. Ez L4L eFt-tal kevesebb mint az
előző évben. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. A KözHAszNÚ szrnvezrT VEzETŐ nszTsÉGVlsELŐlNEK NYÚJToTT JUTTATÁSoK ÉntÉrt, lLLETVE összeog

A szervezet személyi jellegúi ráfordítása 9 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 rgvÉrrruvsÉcnŐl szÓLl RÖVID TARTALMl BEsáMoLÓ

Alapítványunk egyik fő célja, hogy a Marcali Kórház vonzáskörzetében élő női lakosság ellátásához biztosítsa a
megfelelő személyi és tárgyi feltételeket. A személyi fe]tételek biztosítása érdekében támogatja a Szülészeti_
nőgyógyászati osztály orvosainak és a szülésznőknek a szakmai képzését, konferenciákon való részvételét. 20L2 év

során ennek szellemében 1 konferencián való részvételt támogatott Alapítványunk. Ezen kívül az osztály
dolgozóinak munkaruhát vásároltunk.

A közhasznúságijelentést a kuratórium a közhasznú egyszerűsített éves beszámolóval együtt egyhangúlag elfogadta.



]..sz. melléklet

Anyákért, N kért 2001 Kozalapítvány
L877L424-L-L4

20L2. évi
Kozhasznri alapítványok, kozhasznrÍ kozalapítványok kozhasznri egyszeríísített éves beszámol ja

Ta rta lma:
Mérleg

Eredmény kim utatás



Mérleg

eFt

Sor-
szám

A tétel megnevezése Elz év

Elz
év(ek)

helyesbí_
tései

Tárgyév

a b c d e

L A. Befektetett eszktiziik 18 0 3

2 !MMATERlÁLls JAVAK

3 ll. TÁRGYI EsZKÖzÖr 18 3

4 lll. BEFEKTETETT pÉruzÜGYl EsZKÖzÖK

5 B. Forg eszkciztik 7L2 0 2s0

6 rÉszlrTEK
7 ll. KoVETELÉsEK

9 lll. ÉnrÉKPAPínor

10 lV. pÉruzrszKÖZoK 712 250

11 c. Aktív íd beli elhatárolások

L2 ESZKOT'OK OSSZESEN 730 0 253

13 D. Saját t ke 730 0 253

T4 I INDULÓ TŐKE 50 50

15 ll. TŐKEvÁlrozÁs 477 680

L6 lll. LEKoTÖn TARTALÉK

T7 tV. ÉnrÉKELÉsl TARTALÉK

18 V. TÁRGYÉvt EREDMÉruy ALAPTEVÉKENYsÉagŐL, KÖZHAsZN Ú

TEVÉKENYsÉc gŐt 203 -477

19 Vl. TÁRGYÉvt EREDMÉtvY VÁLLALKozÁsl TEVÉrrNYsÉcgŐt

20 E. CéltartaIékok

2L F. Kiite!ezettségek 0 0 0

22 I HÁrne S oRoLT KÖTE LEZETT SÉGEK
23 ll. HosszÚ tnÁRATÚ KÖTELEzETTsÉcrr

24 lll. RoVlD LEJÁRATÚ KoTELEZETTsÉGrr

25 G. Passzív id beli elhatárolások

26 FORRASOK OSSZESEN 730 0 253



Sor-
szám A tétel megnevezése Elz

év

frlz év
helyesbí-

tései
Tárgyév

a b c d e
I A' ÖsszBs rÖzueqzrrqj rrvtrnNvstc nrvtrnrn 1r*z.63a; 408 0 267
,)
a. I Kozhasznri cél miikodésre kapott támogatás 406 0 26s
aJ d alapít t l p

4 b\ kozponti k-Óltségvetést l Is2 43
5 c) helyi nkormányzatt l 30 0
6 d\ társadalombiaosítási
7 e) tovább\rtalasi céllal kapott

I f) egyéb támogatás 224 222
9 2. Pályázati ton elnyert támogatás

l0 3. Kozhasznti tevékenységb l származ bevétel
l1 L Egyéb bevétel 2 2
t2 B' vÁrrarrozÁstr
13 C. ÖSSZES BEvÉtEL (R.+g.) 408 0 267
T4 o. rÖzHesavÚ rBvÉrrNvsÉa nÁronoffi 205 0 744
15 1' AnyagiellegiÍ ráfordítások

2. Szerryffiellegii ráfordítások
t77 653

T6 0 9
t7 aJ. Ertékcsokkenés i leírás 28 82
18 4. Egyéb ráfoldítások
T9 ebb l: továbbutalt támpgatas

20 5. Pénztigyi mÉYe letek ráfordításai
2t 6. Rendkívtili ráfordítások

22 E' vÁrrarrozÁsrrB 0 0 0
23 1' Anyagiellegti ráfordítások

24 )
Lo Szemé lyi j ellegtí ráfordítások

2s 3' Értékcsokkenési leíras
26 4, Egyéb ráfordítasok
27 5. Pénztigyi mtiveletek ráfordításai
28 6. Rendkívuli ráfordítások

29 F. ÖSszE,S RÁr'oRoÍTÁs (o.+p.r 20s 0 744
30 G' apQzÁsErŐrrrv 0 0 0
3l H. Ad fizetési kotelezettség 0 0
32 I rÁncvÉvrvÁi 0 0 0
33 J' rÁncyÉY-t t<ÖzHaszNÚ pnpovÉr.rv (A.-D.) 2,03 0 -477

Eredmény kimutatás

rÁlÉKozTATÓ ADAToK

adatok E Ft-ban

34 A. Személyi jelleg ráfordítások 9
35 I Bérkoltség

36

37

38

39

ebb I: megbízásí díjak

tiszteletd íja k

2. Személyi jellegíí egyéb kifizetések 9
3. Bérjá ru lékok

40 B. A szervezet által nyrijtott támogatások í
4t C. Tárgyévben ?z APEH által kiutalt 1% osszege 43



3. sz. melléklet
KlMUTATÁS

a Vagyon felhasználásár l

20L2. éV '

2. sz' melléklet

4. sz. melléklet

KIMUTATÁS }'

a koltségvetési támogatás felhas ználásár l

20L2. éV

KIMUTATAS
a cél szerinti juttatásokr l

2oL1 éV

Támogatásny it
neve

Támogatás
Felhasználás

sszege(Ft)
ÁtviteI
risszege

(Ftl

EIszámolás
határideieid pontja osszege

(Ft)
el z évi tárgy évi

Szja L% 20LL L52.191 5.400 L46,79t 0 2013.05.31
Szja lo/o 2012 43,229 0 4.050 39. L79 20L4.05.31

Megnevezés Nyit Bevétel Kiadás Zár
Pé nztá r 5480 8s0

Bank 7068s0 249368
Szja L% 43229

Tá mogatás vá l la latokt l 222000
Banki kamat 2L77

Kerekítés t
Eszkoz beszerzés 67499

Szti lészeti osztá ly dolgoz inak
munkaruha

3s0000

Konferencia részvételi díjak 284700
Banki koltség 18688

Kikii ldetés 8631
Kerekítés T

Osszesen 712330 267407 729519 250218

Juttatás megnevezése
Juttatás cisszege (Ft} Eltérés

eIz év tárgy év Ft
Kozhaszn tevékenység keretében
ny jtott

- Pénzbeli juttatások 0 9 +9

Te rm észetben i juttatások 160 63s +475
Egyéb juttatások

osszrsEN 160 644 +484
Esyéb célszerinti, de nem kozhasznu
tevékenység keretében nyrijtott

Pénzbeli juttatások

Te rmészetben i j uttatások
Egyéb juttatások

sszssEN oi" 0 0 -

MIND SSZESEN 160 644 +484



5. sz. melléklet

6. sz, melléklet

KlMUTATÁS
a kapott támogatásokr l

20L2. éV

KlMUTATÁS
a Vezet tisztségvisel knek nyrijtott juttatásokr l

z0L2. éV

Juttatás megnevezése Támogatás sszege Változás
elz év tárgy év Ft

Kozponti koltségvetési szervt l 152 43 -109
SZJA Lo/o 152 43 -109
ElkÜ lon ített á llam i

pé nza la p

Helyi onkormányzat és szervei 30 0 -30
F városi Önkormányzat
Telepiilési
Ön kormá nyzat

30. 0 -30

Egyéb juttatások 224 222 -2
Magá nszemélyekt l

Eeyéni válIalkoz kt l

-Ga 
zd a sági tá rsaságo kt l 224 222 -2

Kozhaszn szervezett l

Eeyéb
ÖsszrsEN 406 26s -L4t

Juttatás megnevezése Juttatás tisszege (Ft) EItérés
elz év tárgy év Ft

cél szerinti pénzbeli
kifizetések

természetbeni
juttatások

értékpa pír
juttatások

Tiszteletdljak, megbízási
díjak
Ko ltségté rítése k
Adott kolcsonok osszege
Esyéb juttatások

osszrsEN 0 0 0



Anyakért, Nl kért 200l Kozalapítv ány
8700 Marcali, Széchenyi u. 17 -2l .

KIEGÉsaÍr(i MELLÉKLET
2012. december 31.

Marcalri, 201 3. április 26.

w?
képvisel

,,Akcizzétettadatokk nywizsgá|attalnincsenekalátámaszt.Ia."



I.
,
Altalános rész

1. Az egyestilet bemutatása

A cég neve: Anyákért' N kért 2001 K zalapítvány

Székhelye: 8700 Marcali, Széchenyiu.I7-2L

Az alapitás id pontja: 1999.12.28

A beszámol iissze á |ítáIsáért felel s személy:
L aki Annam ária, re g i s ztr áIt mérl e skép e s konyve 1

8700 Marcalin Noszlopy u. 36.
Regisztráci s sziím : t86282

2. A számviteli politika riivid ismertetése

a.) Az éves beszámol tisszeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

A számvitelr l sz l 200L. évi LXXIV. t rvénnyel m dosított 2000. évi
C. ttirvényben (tov bbiakban: Szt.) fog|alt el írásoknak 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 gzitett, továbbá az alapítvány Számviteli
politikájában meghatarozott értékcs kkenés, illetve értékvesztés

'sszegével, n veltiik azt a Szt., valamint alapítvanyunk Számviteli
politikája szerinti visszaírás 'sszegével.
_ ctz alapínány nem élt az immateriális javak, tárg,,i eszkozok,

tulajdoni részesedést jelent befektetések értékhelyesbítésének
lehet ségével,

az alapítváry k ffildi pénzértélcre sz l
kotelezetts égekkel nem rendelkezik,

- clz értékelési elvek az el z iizleti évhez viszortyítva nem változtak.

eszkozokkel és



b.) Az értékcsökkenés elszámolásának módszere l üZ elszámolás
gyakorisága

Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása

Az étékcsökkenés elszámolása a számviteli politika alapján, a várhatő
használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó ' ,

értékből kiindulva lineríris leírással állapítjuk meg éves gyakorisággal.

A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékii) targyi
eszközök beszerezési árát a hasnÁlatba vételkor egy összegben
számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Az alapítvány nem számolt el tervenfelüli értékcsökkenést.

c.) Alapítás, átszervezés költségeinek elszámolása

Nem merültfel az üzleti évben alapítási, ótszervezési költség.

d.) Céltartalék képzés

Az alapínóny nem képzett céltartalékot.

Alap ítványunk 2 0 1 2 -ben nem vé gzett vál lalk ozősi tevékenysé get.



3. A vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés E|z év

eFt

Tárgyév

eFt

A. Befektetett eszktiztik 18 3

I. Immateriális iavak

II. Tárgyi eszkozok 18 3

ilI. Befektetett pénzu'ryi eszkozok

B. Forg eszktiziik 712 250
I. Készletek

II. K vetelések

III. Értehapírok

IV. Pénzeszkoz k 712 250
C. Aktív id belí elhatárolások 0

ESZKOZOK OSSZESEN (A+B+C) 730 253
D. Saját t ke 730 253

I. Indul t ke 50 50

II. T keváltozás 477 680

ilI. Lek tott tartalék

IV. Ertékelésitanalék

V. Tárryévi eredmény alaptevékenységb l 203 -477

\/I . Tárgévi eredmény vállalkozási tevékenységb l
E. Céltartalékok 0 0

F. K te|ezettségek 0 0

I. Hátrasorolt kot e|ezettségek

II. Hosszti lei árat k telezettségek

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

FoRRÁSoK ÖsszBSEN (D+E+F+G) 730 253



u.
A mérleghez és eredmény_kimutatáshoz

kapcsolódó kiegészítések

1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

I.1. A szdmviteli törvényben riigzített kötelező előírúsok

- az adatok az előző évivel összehasonlíthatók,

- a mérleg eg/es tételeinek ótrendezésére nem keriilt sor,
_ a mérlegformátumot nem változtattuk,
_ előző évtől eltérő értékelést nem alkalmaztunk,

- értélwesztést nem szómoltunk el,
_ értékhelyesbítés a mérlegben nem szerepel

- devizós tételekkel nem rendelkezik az alapínány,
_ nincs hosszú lejáratú kötelezettsége az alapítványnak,
_ tárgli eszlözök, immateriális javak bruttó értékét, halmozott

ér t é kc s ö kkené s ét ktl a n m e l l ékl e t t ar t al maz z a,

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

1.2, A szúmviteli törvényben nem szabólyozott tételek

- ér t ék nélktil nyilv ánt ar to tt v aglont ár gl aink ninc s enek,

- árfolyam változások nem hatottak az alapínány eszközeire,
forrásaira,

_ immobil készletekkel nem rendelkezünk,
_ az alapínóny koveteléseinek értéke 0 eFt.



2. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kíegészítések

2.7, A Szt.-ben rögzített kötelező előírúsok
_ clz adatok az előző évivel osszehasonlíthatók,
* clz eredmérty-kimutatás készítésénél nem tértünk át az eglik eljárásról

(változatról) a másilva,
_ az eredmény-kimutatós eg/es tételeit nem vontuk össze,

- a rendkívüli bevételeket, rendkívüli rófordításokat nem szdmoltunk el
tárgl évben,

- a kapott támogatások összegei az alábbiak szerint oszlanak meg:

Megnevezés Osszes (eFt1

Kozponti koltséglletési támogatás (szia ]%) 43

V llalati t mogatás 222

Összesen 265

_ kutat s és a kísérletifejlesztés k ltségei nem voltak tárgl évben,

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

3. Tájékoztat rész

3.1. A Szt.-ben figzíteít k telez el írdsok
_ Szt.-ben el írtakon t lmen en nincs sz lcség további informáci k

megad sára, mivel a számviteli alapelvek érvényesítése elegend . a
megbízhat és val s sszképnek a mérlegben, az eredmény-
kimut at ás b an t ort én b emutatás ához,

- nincsenek a Szt. el írásait l val olyan kivételes eltérések, amelyek az
eszk z lcre, forrásolcra, pénz gti helyzetre és eredményre gtakorolt
hatása a val s osszképhez sz laéges,

_ az zleti év mérlegfordul napját nem v ltoztattuk meg,

_ mérlegen kívtili egéb tételek nincsenek,

- lekat0tt tartalék nem szerepel a mérlegben



A kiegészítő mellékletben nem minden esetben találhatóak meg azok az
információk, amelyekre ugyan törvény hivatkozik, de 

'".*."Jtünknél 
a

tételek, az eszközök és források nem léteznek, illetve a bevételek és
ráfordítások nem fordultak ető.

Kie g észít m e l lé kl et kÍ m u ta tá s a i n a k j e gy zéke

Megnev ezés Kimutatás száma

Tárgyi eszkozok állom ányváltozás ával kapcso|atos adatok
_ Brutt érték változása

- Értékcs kkenés véitozása

- T árgyévi értékcscikkenési leírás

_ É{ékbelyesbítés

Ila. sz. kimutatás

Ilb, sz. kimutatás

Ilc. sz. kimutatás

Ild. sz. kimutatás

2. sz. kimutatás



Tárgyi eszközök átlományváltoz ár:'o''^ 
kimutaíds

a) Bruttó érték változása

b) E rtékcstikkenés válto zása
2/b,sz, kimutat s

Adatok ezer Ft-ban

c) Tárgyévi értékcsiikkenés leírás
2/c,sz. kimutat s

Adatok ezer Ft-ban

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés Nyít Ntivekedés Cstikkenés Atsorolás Zár l
Ingatlanok és a kapcs.
vagyoni értékti jogok

Mtiszaki berendezés k,
gépek, iármiivek
Egyéb berend.,
felszerel., jármtivek r57 5 67 r642

Tenyészállatok
Beruhénások

Megnevezés Nvit Niivekedés Csiikkenés Átsorolás Zár
Ingatlanok és a kapcs.
vagyoni értékiijogok
Mtiszaki berendezések,
gépek, jármiivek

Egyéb berend.,
felszerel., jármiivek r557 82 r639

Tenyészá11atok

Beruhazások

Megnevezés Tervszerinti leírás Tenen Osszesen

Lineáris Degresszív Teljesítm.
arányos

feliili leír.

Ingatlanok és a kapcs.
vagyoni értékti iogok
Muszaki
berendezések, gépek,

iármiivek
Egyéb berend.,
felszef., jármiivek 82 82

Tenyészá11atok

Berutránások



d) Értékhelyesbítés

P énzeszktizti k a la ku lása

2/d,sz, kimutatds

Adatok ezer Ft-ban

3.s2. kimutat s

Adatok Ft-ban

Megnevezés Nyit Ntivekedés Csiikkenés Zár
Ingatlanok és a kapcsol d

JQgyoni értékti jogok
Mtiszaki berendezések,
gépek, jármiivek
Egyéb berendezések
fel szerelések, j ármtivek

Megnevezés Nyittí Bevétel Kiadás Zár
Pérutátr 5480 850
Bank 7068s0 249368
szjaIoÁ 43229
Támogatás vállalatokt l 222000
Banki kamat 2r77
Kerekítés 1

Eszkozbeszerzés 67499
Sztilészeti osztály dqlgoz inak munkaruha 350000
Konferencia részvételi díj ak 284700
Banki kciltség r 8688
Kiktildetés 863 1

Kerekítés
1

Összesen 712330 267407 7295r9 250218


