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Szervezet neve:
Családokért Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök

1 856

1 248

I. Készletek
II. Követelések

860

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

996

1 248

1 856

1 248

1 856

1 248

I. Induló tőke/jegyzett tőke

50

50

II. Tőkeváltozás/eredmény

1 741

1 806

65

-608

1 856

1 248

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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Szervezet neve:
Családokért Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
Alaptevékenység
előző év
helyesbítése

előző év

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
tárgyév
előző év
helyesbítése

előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

224

77

224

77

224

47

224

47

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés
- támogatások
- adományok
4. Pénzügyi műveletek bevételei

30

30

6

15

6

15

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

230

92

230

92

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

230

92

230

92

6. Anyagjellegű ráfordítások

165

700

165

700

5. Rendkívüli bevételek
ebből:
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások

7. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
8. Értékcsökkenési leírás
9. Egyéb ráfordítások
10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
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Szervezet neve:
Családokért Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

tárgyév
előző év
helyesbítése

11. Rendkívüli ráfordítások
B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

165

700

165

700

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

146

640

146

640

65

-608

65

-608

65

-608

65

-608

65

-608

65

-608

A. Központi költségvetési
támogatás

55

47

55

47

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

15

C. Adózás előtti eredmény (A-B)
12. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény (C-12)
13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok

15

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

55

47

55

47

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
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1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

8 7 0 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Marcali
Közterület jellege:

Dózsa Gy.
Lépcsőház:

9.

1.3 Bejegyző határozat száma:

1 4

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 7 6 8 4 4 6

1.6 Képviselő neve:

/1998 /2

1 4. PK . 6 0 0 7 9
0 3

Ajtó:

Emelet:

1.4 Nyilvántartási szám:

utca

1 9 8 2
1

1 4

Hartal Katalin

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

szociális tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Marcaliban és vonzáskörzetében élő lakosság
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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Szervezet neve:
Családokért Közalapítvány
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
4.1

Felhasznált vagyonelem megnevezése

4.2

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Pénzeszközök

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Felhasználás célja
540

Vagyonelem értéke

Pénzeszközök
4.3

(Adatok ezer forintban.)

szék vásárlás
Felhasználás célja

100

matrac vásárlás
Felhasználás célja

Vagyonelem értéke

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(összesen)

640

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(mindösszesen)

640

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

eszközök, anyagok vásárlása
5.2

Tárgyév
146

640

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

146

640

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

146

640

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2

Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás összesen:
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Szervezet neve:
Családokért Közalapítvány
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

(Adatok ezer forintban.)

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)
230

92

55

47

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

175

45

H. Összes ráfordítás (kiadás)

165

700

146

640

65

-608

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Nem

Igen
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]
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Családokért Közalapítvány
8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2013. december 31.

Marcali, 2014. április 1.

képviselő

„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

I.
Általános rész

1. Az egyesület bemutatása
A cég neve:

Családokért Közalapítvány

Székhelye:

8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9.

Az alapítás időpontja:

1992.03.31.

A beszámoló összeállításáért felelős személy:
Laki Annamária, regisztrált mérlegképes könyvelő
8700 Marcali, Noszlopy u. 36.
Regisztrációs szám: 186282
2. A számviteli politika rövid ismertetése
a.) Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások
A számvitelről szóló 2001. évi LXXIV. törvénnyel módosított 2000. évi
C. törvényben (továbbiakban: Szt.) foglalt előírásoknak megfelelően a
befektetett eszközöket, valamint a forgóeszközöket a törvény szerinti
bekerülési (beszerzési, előállítási) értéken értékeltük. Csökkentettük
azokat a Szt.-ben rögzített, továbbá az alapítvány Számviteli
politikájában meghatározott értékcsökkenés, illetve értékvesztés
összegével, növeltük azt a Szt., valamint alapítványunk Számviteli
politikája szerinti visszaírás összegével.
− az alapítvány nem élt az immateriális javak, tárgyi eszközök,
tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének
lehetőségével,
− az alapítvány készletekkel nem rendelkezik,
− az alapítvány külföldi pénzértékre
kötelezettségekkel nem rendelkezik,

szóló

eszközökkel

− az értékelési elvek az előző üzleti évhez viszonyítva nem változtak.

és

b.) Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás
gyakorisága
Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása
Az értékcsökkenés elszámolása a számviteli politika alapján, a várható
használati 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 alapítvány nem számolt el terven felüli értékcsökkenést.
c.) Alapítás, átszervezés költségeinek elszámolása
Nem merült fel az üzleti évben alapítási, átszervezési költség.
d.) Céltartalék képzés
Az alapítvány nem képzett céltartalékot.

Alapítványunk 2013-ban nem végzett vállalkozási tevékenységet.

II.
A mérleghez és eredménykimutatáshoz
kapcsolódó kiegészítések

1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1.1. A számviteli törvényben rögzített kötelező előírások
− az adatok az előző évivel összehasonlíthatók,
− a mérleg egyes tételeinek átrendezésére nem került sor,
− a mérleg formátumot nem változtattuk,
− előző évtől eltérő értékelést nem alkalmaztunk,
− értékvesztést nem számoltunk el,
− értékhelyesbítés a mérlegben nem szerepel
− devizás tételekkel nem rendelkezik az alapítvány,
− nincs hosszú lejáratú kötelezettsége az alapítványnak,
− tárgyi eszközökkel, immateriális javakkal az alapítvány nem
rendelkezik,
− a veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok nincsenek az
alapítvány tulajdonában.
1.2. A számviteli törvényben nem szabályozott tételek
− érték nélkül nyilvántartott vagyontárgyaink nincsenek,
− árfolyam változások nem hatottak az alapítvány eszközeire,
forrásaira,
− immobil készletekkel nem rendelkezünk,
− az alapítvány követeléseinek értéke: 0 Ft.

2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
2.1. A Szt.-ben rögzített kötelező előírások
− az adatok az előző évivel összehasonlíthatók,
− az eredménykimutatás készítésénél nem tértünk át az egyik eljárásról
(változatról) a másikra,
− az eredménykimutatás egyes tételeit nem vontuk össze,
− rendkívüli bevételeket, rendkívüli ráfordításokat nem számoltunk el
tárgy évben,
− a kapott támogatások összegei az alábbiak szerint oszlanak meg:
Megnevezés
SZJA 1%
Összesen

Összeg (eFt)
47
47

− kutatás és a kísérleti fejlesztés költségei nem voltak tárgy évben,
3. Tájékoztató rész
3.1. A Szt.-ben rögzített kötelező előírások
− Szt.-ben előírtakon túlmenően nincs szükség további információk
megadására, mivel a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a
megbízható
és
valós
összképnek
a
mérlegben,
az
eredménykimutatásban történő bemutatásához,
− nincsenek a Szt. előírásaitól való olyan kivételes eltérések, amelyek az
eszközökre, forrásokra, pénzügyi helyzetre és eredményre gyakorolt
hatása a valós összképhez szükséges,
− az üzleti év mérleg fordulónapját nem változtattuk meg,
− mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek,
− lekötött tartalék nem szerepel a mérlegben
− a tárgy évi átlagos statisztikai létszám, bérköltség, személyi jellegű
egyéb kifizetés: 0.
A kiegészítő mellékletben nem minden esetben találhatóak meg azok az
információk, amelyekre ugyan törvény hivatkozik, de szervezetünknél a
tételek, az eszközök és források nem léteznek, illetve a bevételek és
ráfordítások nem fordultak elő.

