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a.

A kett s-ktinyrnritelt vez-et -egyéb szervezet
egyszeríisített beszámol ja és kiizhásznrisági melléklete I nx-r+z

Ttirvényszék:

Bek ld adatai

14 Kaposvári Tiiryénvszék Tárgyév: ffi

El tag További ut nevek
Viselt név:

Sziiletési név:

Anyja neve:

Gsaládi név

Hartal

Els ut név

Katalin

Hartal KatalÍn

Szíi Máriá

Sztiletési ors zág neve:

Sziiletési teleptilés neve:

Sziiletési ideje:

Magyarország

arcali

FIír6_l 'l-ríT'l-m
Szeruezet neve:

Családokért Kozalap ítvány

Szervezet székhelye:
lrányít szám, EEEE TelepÜlés: Marcali

Kozterulet neve: D zsa Gy. Kozterrllet jellege: mnHázszám: la l Lépcs ház:

Bejegyz határozat száma' lill trB.m/EF|9|!/m
Nyilvántartási szám:

Szervezet ad száma:
Wz[ríl sl,,ffi
1 ll I ll 7 ll 6 ll I ll4 ll4ll 6 .E.EE

Képvisel neve:

Képvisel aláírása:

Keltezés:

Marcali

Hartal Katalin

frt

EEEE.EE.EE
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a.

A kett s-kiinywitelt vez-et egyéb szeryezet
egyszeríísített beszámoltja és ktizhá3zn sági melléklete I nx_r+z

Szervezet neve:

AzegyszerÍisítettévesbeszámol mérlege 
(AdatokezerÍorintban.)

E|z év Elz év
he|yesbítése

Tárgyév

EszKÖzÖK (AKTíVÁK)

A. Befektetett eszk zok

l. lmmateriális javak

|l. Tárgyi eszk zok

lll. Befektetett pénztigyi eszkoz k

B. Forg eszk z k 829 962 1 856

l. Készletek

ll. K vetelések 962 860
lll. Értékpapírok

lV. Pénzeszkozok 829 996
c. Aktív id beli elhatárolások

ESzKÖzÖK ÖsszrSEN 829 962 1 856
FoRRÁsoK (PASSZíVÁK)

D. Saját t ke 829 962 1 856
l. lndul t ke/jegyzett t ke 50 50
ll. T keváltozás/eredmény 1 653 962 1" 74L
lll. Lek tott tartalék

lV. Értékelési tartalék -874 65
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységb l

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységb l

E. Céltartalékok

F. K telezettségek

l. Hátrasorolt kotelezettségek

ll. Hosszri lejáratri kotelezettségek

lll. Rovid lejárat kotelezettségek

G. Passzív id beli elhatárolások

FoRRÁsoK ÖsszesEN 829 962 1 856

Kitt'lt verzi :2.52,a Nyomtatvány verzi :1.6 Nyomtatva: 2013.05.29 L0.25.23
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A kett s kiinyrryitelt vezet egvéb szervezet l

egyszeríísített beszámoltíja és ktizhá-sznrisági melléklete I vx-t+z

Szervezet neve:

Azegyszer sítettévesbeszámol eredmeny-tirrurtatasa (Adatokezertor,il,
Alaptevékenység Válla kozási tevékenység Összesen

elz év elz év
helyesbíÍése

tárgyév elz év elz év
helyesbítése

tárgyév elz év elz év
helyesbÍÍése

tárgyév

1. Értékesítés nett árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek
L45 224 L45 224

: tqgdij, alapítÓt l kapott
peTrzetes

- támogatások 224 224

- adományok

4. PénzÜgyi m veletek bevételei I 6 I 6

5. Rendkívt]li bevételek

ebb l:

- alapít t l kapott befizetés

_ támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 153 230 153 230

ebb l: kozhasznÚ tevékenység
bevételei 153 230 1s3 230

6. Anyagjelleg ráfordítások 992 165 992 165

7. Személyi jelleg ráfordítások

ebb l: vezet tisztségvisel k
juttatásai

8. ÉrtékcsÖkkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások 35 35

10. PénzÜgyi m veletek
rátordításaj'

Kit lt verzi :2.52,0 NyomtaWány verzi :1.6 Nyomtatva: 2013.05.29 L0'25.23



A kettős könywÍtelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közháóznúságÍ melléklete PK-L42

Szervezet neve:

Az egy szerÍisített éves beszámol eredmény_kimutatás a 2' (Adatok e,zer forinthan I

AI ptevékenysl1g VálIal kozási tevékÜEg Összeser I

G,,W
I

elz év elz év
helyesbÍtése

tárgyév elz év elz év
helyesbítése

tárgyév elz év elz év
helyesbÍfése

11. RendkívÜli ráfordítások

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+1O+11) t o27 16s 7, O27 165

ebbŐl: _ kÓzhas zn tevé kenysé g
ráfordításai

c. Ad zás el tti eredmény (A-B) -874 65 -874 65

L2. Ad fizetési k telezettség

D. Ad zott eredmény (C-12)
-874 65 -874 65

13. J váhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)
-874 65 -874 65

Táiékoztat adatok

A. K zponti koltségvetési
támogátás 82 55 82 55

B. Helvi nkormánvzati
koltségvetési támo g atás ,lc

*! 15

C. Az Eur pai Uni strukturálls
alapiaib l, íl|etve a Kohézi s
Alapb l ny jtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személvi iovedelamad
meg hat ározotí, részének adÓzl
rende!kezése szerinti
felhasználásár l sz l 1996. évi
cXXVl.tÖrvény alapján kiutalt
osszeg

82 55 82 55

F. Kozszolgáltatási bevétel

Az adatok k nywizsgálattal alá vannak támaszfua.
Ktinywizsgál i záradék

t] tsen m Nem

Kit lt verzi :2.52.0 Nyomtatvány verzi :1.6 Nyomtatva: 2013.05.29 t .2S,Zg



A kettős könywitelt vezető egyéb szeruezet l

egyszerűsített beszámolója és közhá'sznúságÍ melléklete I nx-raz

1. Szervezet a;Zonosít adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és k zhaszn tevékenységek bemutatása

alapftrrányunk zolit-bsn ls tlm
ádok s:*m*ra. Össu*sgn r.q631Ú rt *rteÍettn tt+szr ixtnt miku|ás itlgriá knrác*onyi omqolot

3. Ktizhasznri tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

Kstnl*pínr*ny

L,2 Székhely

lrányít szám' EEEE TelepÜtés: Marcali

KozterÜlet neve: D zsa Gy. . Koztenilet jellege: mnHázszám: l'. l Lépcs ház:

1.3 Bej egyz határozat száma: m. ffi .mrbl9l6|8l'm
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 Szervezet ad száma:

Wzl dlTl,,m
1 ll I ll 7 ll 6 ll8 ll4ll4 ll 6 .E-EE

1.6 Képvisel neve: Hartal Katalin

3.1 Kozhaszn tevékenység megnevezése: szociális tevékenység' családsegítés
3.2 Kozhaszn tevékenységhez kapcsol d k zfeladat, jogszabályhely:

3.3

3,4

3.5

Kozh as znÚ tevéke nység célcsoportja: Marcaliban és vonzásk rzetében él lakoss
KozhasznÚ tevékenységb l részesul k létszáma:
Kozhaszn tevékenység f bb eredményei:

mikulás *s kará*gon1ri c*cmagok {oszs*llítÉe*rr@

Klt lt verzi :2,52,0 Nyomtatvány verzi :1.6 Nyo mtatva: 2013.05',29 L0',25,23



A kettős könyrruitelt vezető egyéb szeruezet l

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I lx-r+z

Szervezet neve:

4. K zhaszn tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban.)

5. cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezet tisztségvisel knek ny itott juttatás

4.L Felhasznált Vagyonelem meg nevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Pénzeszki5z 146 ajándékcsomagok sszeál l ítása
4.2 Felhasznált Vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.3 Felhaszná|t Vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

K zhaszn tevékenvséq érdekében
fel használt vagyon ki m tatása( sszesen) L46

K zhasznri tevékenvséq érdekében
felhasznált vaqvon kim tatása
(mindtisszese ) 146

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Elz év Tárgyév

5,2 Cél szerinti juttatás megnevezése Elz év Tárgy év

5.3 cél szerinti jutattás megnevezése Elz év Tárgy év

cél szerinti juttatások kimutatása( sszesen)

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindtissze en)

6.1 Tisztség El z év (1) TárgyéV (2)

6.2 Tisztség E| z év (1) Tárgy év (2)

A. Vezet tisztségvisel knek nyrljtott
iuttatás tlsszeéen:

Kit lt verzi :2.52.0 Nyomtatvány verzi :1.6 Nyomtatva: 2013.05.29 L0,25.23



A kettős könwvitelt vezető egvéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I vt<-t+z

Szervezet neve:

7. K zhaszn jogáIlás megállapításához szÜkséges mutat k
(Adatok ezer forintban,)

Alapadatok El z év (L) Tárgyév (2)

B. Éves sszes bevétel 153 230
ebb l:

c. A személyi itlvedelemad meqhatározott részének az
ad z rendélkbzése szerinti felhásználásár ! sz l
1996. évi CXxVl. t rvény alapján átutalt sszeg 82 55

D. K zszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Eur pai Uni strukturális alapiaib l. illetve
a Kohézl s Alapb l ny jtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)J 77 L75
H. Összes ráfordítás (kiadás) L 027 165
l. Ebb ! személyi jelleg ráÍordítás

J. Ktizhaszn tevékenység ráfordításai

K. Ad zoff eredmény -874 65

L. A szervezet munkáiában kilzremÍik d k zérdekÍi iinkéntes
tevékenyséqet véqz személvek száma
(a ktizé ril ekíi n k6ntes tevé ké nvséq r l sz l
2005. évi LXXxVlll. t rvénynek foeg-Íelel en)

Er forrás ellátofÍság mutatÓi Mutat teljesítése
lgen Nem

EcN. 32, S (4) a) KBl+82)/ n B
Ectv. 32. S (4) b) [K1+K2>=0] D B
Ectv. 32. S (4) c) [(\1+\2-A7-A2)/(H7+H2)>=0,25J n B

Társadalmi támogaÍoffs ág mutat i Mutat Íe/7esíÍése

Ectv.32, 5 (5) a) KCL+C2)/(G7+G2) >=0,02l/ B n
Ectv.32. I (5) b) KJL+J2)/(H7+H2)>=0,51 n B
Ectv. 32. S (5) c) KLL+L2)/2>= 70 f J n B

Kitt'lt verzi :2,52.0 Nyomtatvány verzi :1.6 Nyomtatva: 2013.05.29 10.25.23



C saládokért Kozalapítv ány
8700 Marcali, D zsa Gy. u. 9.

KIEGÉszÍrÓ MELLÉKLET
2012. december 31.

Marcali,z}l 3. máj us 27 .

lil
képvisel

,,A k zzétett adatok k nywizsgálattal nincsenek alt masztva."



I.
Áttatános rész

l'. Az egyesiilet bemutatása

A cég neve: Családokért Kozalapítvány

Székhelye: 8700 Marcali, D zsa Gy. tJ. 9.

Az alapítás id pontja: L992.03.3 1 . .

A be számol tisszeállításáért felel s személy:
Laki Annam ária, regis ztráIt mérlegképe s konyvel
8700 Marcali, Noszlopy u. 36.
Regisztráci s szám : 186282

2. A számviteli politika rtivid ismertetése

a.) Az éves beszámol tisszeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

A számvitelr l sz l 200I. évi LXXIV. t rvénnyel m dosított 2000. évi
C. t rvényben (továbbiakban: Szt.) foglalt el írásoknak megfelel en a
befektetett eszk z ket, valamint a forg eszk z ket a t rvény szerinti
bekeriilési (beszerzési, el állítási) énéken értékelttik. Cs kkentetttik
azokat a Szt.-ben r gzített, továbbá az alapitvány Számviteli
politikájában meghatározott értékcsokkenéso illetve értékvesztés
sszegével, n velttik azt a Sá., valamint alapíwárryunk Számviteli

politikája szerinti visszaírás sszegével.

_ az alapínány nem élt az immateriális javak, tárgi eszkozok,
tulajdoni részesedést jelent befektetések értékhelyesbítésének
lehet ségével,

AZ alapítvány k ffildi pénzértélrre sz l
kotelezetts é gekkel nem r endelkezik,

eszkozokkel és

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



b.) Az értékcsökkenés elszámolásának módszere; iZ elszámolás
gyakorisága

Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása

Az értékcsökkenés elszámolása a számviteli politika alapján, a vánhatő
haszná|ati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó " ,

értékből kiindulva linearis leírással áltapítjuk meg éves gyakorisággal.

A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékű) tángyi
eszközök beszerezési árát a haszná|atba 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 üzleti évben alapítósi, átszervezési kokség.

d.) Céltartalék képzés

Az alapínány nem képzett céltartalékot.

Alap ítványunk 20 I 2 -b en nem vé gzett váll alk ozási tevékenysé get.



rI.

A mérleghez és eredménykimutatáshoz

kapcsol d kiegé szítések

L . Mérleghe z l<apcsol d kiegészítések

1.1. A sz mviteli t rvényben r gzített ktjtelez el ír sok

- az adatok az el z évivel osszehasonlíthat k,

- a mérleg eg/es tételeinek átrendezésére nem kerijlt sor,
_ a mérleg formátumot nem változtattuk,
_ el z évt l eltér értékelést nem alkalmaztunk,
_ értél<vesztést nem sz moltunk el,

_ értékhelyesbítés a mérlegben nem szerepel
_ devizás tételekkel nem rendelkezik az alapítv ny,

- nincs hosszti lejárat kotelezettsége az alapínánynak,
_ immateriális javakkal az alapínány nem rendelkezik,
_ tárgi eszkozok brutt értékét, halmozott értékcsokkenését k lon

melléklet tartalmazz a,

_ a veszélyes hulladékok, kornyezetre káros anyagok nincsenek az
al ap ín ny tul aj do náb an.

7.2. A sz mviteli t rvényben nem szabdlyozott tételek
_ érték nélkt;l nyilvántartott vaglontárglaink nincsenek,

- árfolyam változások nem hatottak az alapínány eszkÓzeire,

forrásaira,
_ immobil készletekkel nem rendelkez nk,

- az alapínány kovetelése: 860.000 Ft, mely korábbi évek pályázatáb l
áll.



2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

2.I. A Szt,-ben rögzí'tett kötelező előírdsok
_ az adatok az előző evivel összehasonlíthatók,
_ aZ eredménykimutatás készítésénél nem tértünk át az eglik eljórásrót

(változatról) a másilcra,
_ az eredménykimutatás eg/es tételeit nem vontuk össze,
_ a rendkívüli bevételeket, rendkívüli ráfordításokat nem számoltunk el

tórgl évben,
_ a kapott támogatások összegei azalábbiak szerint oszlanak meg:

Megnevezés Összeg (eFt1

Koz- - '' koltségyetési támogatás 55
onkorm atás I5
Egléb támogatás (lakos! g, egéb szervezet) 154
Osszesen 224

_ kutatás és a kísérletifejlesztés kaltségei nem voltak tárgl évben,

2,2. A sz mviteli t rvényben nem szab lyozott tételek
_ rendkíviili bevételek és ráfordítások nem voltak tárgl évben,

3. Tájékoztat rész

3.L A Szí.-ben ri)gzí'tett k telez el ír sok
_ Szt.-ben el írtakon t lmen en nincs sziilaég további informtÍci k

megadására, mivel a számviteli alapelvek érvényesítése elegend a
megbízhat és val s osszképnek a mérlegben, az
er e dm énykimut at á s b an t r t én b e mut at ás áho z,

- nincsenek a Szt. el írásait l val olyan kivételes eltérések, amelyek az
eszkozolcre, forrásolcra, pénz gli helyzetre és eredményre gtakorolt
hatdsa a val s osszképhez sziikséges,

- az ijzleti év mérlegfordul napját nem változtattuk meT,
_ mérlegen kíviili egléb tételek nincsenek,

- lekatatt tartalék nem szerepel a mérlegben
: a tárgl évi átlagos statisztikai létszám, bérk ltség, személyi jetleg

egléb kifizetés: 0.



A kiegészitő me|Iékletben nem minden esetben találhatóak meg azok az
információk, amelyekre ugyan törvény hivatkozik, de szervezettinknél a
tételek, az eszközök és források nem léteznek, illetve a bevételek és
ráfordítások nem fordultak elő.

Ki e g észít m e llé klet ki m u ta tá s a i n a k j egy zé ke

Megnevezés KÍmutatás száma

P éttze szko zo k al akul ás a 1. sz. kimutatás

I,sL kimutat s

P énzeszkiizii k a la kulása

Adatok Ft-ban
Megnevezés Nvit Bevétel Kiadás Zár t

Pérz;tár 822 63 895

Bank 8284s3 932r97
Szi a IoÁ s4733
T ámo g atás - o nko rm ány zatt L 1 5000

Támo gatás-lako sságt l 151385

Támo gatás-e gyéb szerve zetto| 3000
Banki kamat 5486
Kerekítés 1

P áIy azati kovetelés kiutalása 1 02000
Ai ándékc somagok o s sz eáILításához anyagok 146310

Banki koltség 1847 5

Kerekítés 3

Összesen 829275 331605 1,64788 996092


