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-ll. Á|talános információk a beszámolőhoz
1.l. Az Anyaoltalmaző Alapítvány bemutatása
Alapítványunk kĺizhasznú szetvezet, ľendelt célja szeľint elsősoľban kľízishelyzetbe keľült
édesanyáknak és gyelrnekeiknek, váľandós anyáknak, illetve teljes családoknak igyekszik
segíteni: átmeneti elhelyezés, ellátás biztosításával, jogi-, pszichológiai-, mentális tanácsadással'
Családjaink többsége szociális, vagy családi okok miatt vá|t hajléktalanná gyemekével egytitt.
(Bővebben ld. a mellékelt szakmai beszámolóban.)
1.2.

Az ĺizletĺévi gazdállkodás körülményei

Jelen beszám olő aŻ019. január 0l . - 20l9. december 3l . közötti
fordulónapj a Ż019' december 3 l'

gazdálkodási időszakot öleli fel,

a

méľleg

Mérlegkészítésidőpontj a: Ż020. április 4.

A beszámolĺíközreműködői
A beszámoló elkészítésével,a számviteli
1.3.

feladatok irányításával megbízott személy méľlegképes
könyvelői képesítésselbír, a nyilvántartásba vételtvégző szewezetźitalvezetettkönyvviteli szolgáltatást
végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenysége|látásźra jogosító engedéllyel (igazolvánnyal)
rendelkezik. A beszámoló elkészítéséén
felelős személy neve, cĺme, regisztrálási száma'.

Név: PĹiski Ágnes
Regisztrációs szám: l3z4Ż3
Kurátor Kft.

l054 Budapest, Tüköry u.
Adószám: 10235856-Ż-4l

3.

|.4. A beszámolő a|áírőja

Az Anyaolta|maző Alapíwány számviteli beszámolóját (a mérleget, az eredmény-kimutatást és a
kiegészítő mellékletet) a hely és a keltezés feltiintetésévelaz Alapitvźlny képviseletére jogosult

kuratórium i

el ntik/képvisel ő, Ha raszti István irja alá.
Alapitvány legfőbb irányító szervének dontése értelmében lL tárgyévi beszámoló szabályszcľiiségét,
nregbízhatóságát és valódiságát konywizsgáló nem ellenőrizte.

Az
2.

A számviteli nolitika alkalmazása

2.|. A könyvvezetés módja

Az A|apitvány könyveit magyar nyelven, a kettős könywitel elvei és szabályai szerint vezeti. A
számviteli információs rendszer kialakítása és miiködtetése, a beszámoló összeállítása megbízott külső
szolgáltató feladata.

2.2.

A kłinywezetés és a beszámolrĺ pénzneme

A ktinyvek

vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelolés hiányában ezeľ
forintban kerĹilnek felttintetésre. A nem forintra szóló eszközök, források éľtékelését
az MNB által közölt
devizaárfolyamon hajtja végľe.
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2.3. Alkal mazott számviteli szabályok
Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli clőirások és az Alapitvány által kialakított számviteli
politika szerint került összeállitásra, a törvény előírásaitól való eltérésreokot adó köľülmé|1y nem meľĺilt
fel.

Az

Alapitvány számviteli politikáját azuzleti tevékenység figyelembevételével a számviteli töľvényben
előín alapelvek és értékelésimódok, az amortizációs elszámolásra és értékvesztésrevonatkozó szabályok
és céltanalékképzésielőíľások alapján alakította ki.
Az AIapitvány a számviteli politikáj ában, a mćrlegben szereplő tételek értékelésiszabályait a kövctkezők
szerint rögzítette.
befektetett eszközöket

A

és forgóeszkozöket - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban
Sztv.) foglaltak flgyelembevételével - a bekerülési éľtékenénékeli, csökkentve aztatv-ben megadott
alkalmazott leírásokkal. A l00.000,- Ft egyedi bęszerzési értéketmeg nem haladó táľgyi eszközöket,

üzembę helyezéskor azonnal egy összegben éltékcsökkenéskéntszámolja el.

A

követeléseket éftékvesztésselcsökkentett, illetve
könyvszerinti értékenértékeli.

2.4.

az

értékvesztésvisszaírt összegével növelt

A számviteli politika táľgyévi vź.Jtozása

A tárgyévben az Alapitvány számvitęli politikájában olyan változás nem törtéllt' amely a valós és
megbízható kép rnegítélését
érdemben befolyásolta volna.
2.5.lJz|eti jelentés
Az

Alapitvány üzleti jelentés készítésérenęm kotelezett.

2.ó. Jelentős és nem jelentős összegű hibák éľtelmezése
Jelentős łisszegűnek minősül az,í\zleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját
tőkę vźiltozásai abszolút értékénekegyüttes összege a vizsgált üzleti évľekészítettbeszámoló eľędeti
mérlegfőösszegének Lyo-źlt, de legalább az l MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja.
Ebben az esetben a feltárt hibák hatása atárgyévi beszámolóban nem atárgyévi adatok között, hanęm
elkülönítetten, e|őző évek módosításaként kerül bemutatásra.
Nem jelentős łisszegű

A

számviteli elszámolás szempontjából nem jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának
évében,a különbözłj ellenőrzések soľán, egy adott évet érintően, évenkéntkülön-külön feltáľt
hibák és hibahatások - ęredményt, saját tőkét nĺivelő-csökkentő- értékénekegyüttes (előjeltől
fliggetlen) összege nem haladja meg az l millió forintot.
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, kciltségeknek és ráfordításoknak tekindük
azokat a tételeket, amelyek tételértékemeghaladja a besorolásukhoz tartoz,ő beszámolósor
értékének20 %-źúés értékükmeghaladja az20 mil'|ió forintot.
Kivételes előfordulású bevételek, koltségek és ráfordítások, amelyek nincsenek SZoros
összeÍiiggésben vagy közvetlen kapcsolatban az A|apitvány tevékenységével'ľendszeľes
közhasznú tevékenységénkívül esnek, a bekövetkezésük eseti jellegű.
2.7 "

Le|tálľozási szabályok

Az eszközök és források

leltározása az eszközök és források leltárkészítésiszabályzata szeľint, az
általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az eloz'o tizleti évhez képest nem

váltoaak.
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2.8. P énzkezelésiszab ályok

A

pénzkezclós a számviteli politika rószcként kialakított pénzkezclésiszabályzatban előíľt szabályok

szerint torténik, a pénzkezelés szabályai az clőző ĺjrzleti évhez képest nem változtak.

2.9. Sajátos tevékenységgelkapcsolatos továbbĺ információk

Az

Alapitvźlny tevékenysége alapján más jogszabály źital további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos

információk közlésére kötelezett.

szabályozzáłk:

Az

Alapitvány sajátos tevékenységétaz alábbi jogszabályok

- a szźlmvitelrĺĺlszóló 2000. évi C. törvény'

aŻ0l l ' évi CLXXV. törvény az egyesülésijogról, a kozhasznú jogállásról, valamint a civil szelvezetek
miĺködéséről és támogatásáról. A ttirvény értelmébęnaz Alapitvány közhasznúsági melléklet készítésére
-

kötelezett.

- a 350lŻ0ll. (xrr.30.) Korm.

közhasznúság egyeS kérdéseiről,

rendelet a

civil

szervezetek gazdálkodása,

az adománygyĺijtés és a

- a 47912016. 6Ir'28.) Konlr. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szelvezetek beszámoló
készítésiés köllywezetési kötelezettségének sajátosságairól.

3. Méľleshezkancsolódó kiepészítések
3.1.

A méľlegtagolása

Ú; tetelet a mérlegben
Atárgyévi beszámolóban az előirt sémán túl rij mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben
A mérleg tételei tovább tagolásának lehetőségéve| az A|apitvány atárgyidőszakban nęm

élt.

3.2. Mérlegen kívüli tételek

Egyéb lényeges méľlegen kívüli tételek

Az

Alapitvány pénzügyi helyzetének megĺtéléséhezszükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentcí
kívĹili vagy a mérlegben nem szereplĺítovábbi, a számviteli tiirvény által külön bęmutatni nem
rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és nlegállapodások nincsenęk.
- mérlegen

3.3. Befektetett eszktizök
Fordulónapon az Alapítvány immateriális javainak bruttó értéke84 eFt, rlcttó éľtéke0 eFt,
eszköztik bruttó értéke19.90l eFt, nettó énéke44.7Ż6 eFt.

a tárgyi

3.4. Foľgóeszközök
3.4.1. Készletek

Az Alapítvány a fordulónapon készlettel nem ľendelkezett.
3.4.2. Követelések

A fordulónap on az Alapitvány 2.673 el.t lllunkavállalókkal szembeni kövcteléssel és l .339 eFt éľtékpapíľ
elszámolásból adódó kĺjvetelésselrendelkezett.
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3.4.3. Értékpapíľok

Az

Alapitvány a fordulónapoll 49.787 eFt értéktiénékpapírralrendelkezctt.

3.4.4. Pénzeszköztik

Az

Alapitvány a pénzeszkozeit könyv szeľinti éftékentar1ja nyilván foľint összegben. A
méľlegbenaházipénztáľ egyenlege 20|9. decembeľ 3l-én 0 eFt, az elszámolási betétszámla
egyenlege 13.486 eFt,

3.5.

Aktív időbelĺ elhatárolások

Az

Alapítvány a fordulónapon 2.364 eFt tárgyévi bevételből és l79 eFt következő időszakot teľhelĺí
ktiltségbĺílszármaző aktív időbeli elhatárolással rendelkezett.

3.6. Saját tőke
3.ó.1. Induló vagyon

Az induló vagyon mérlegénékel.320 eFt.
3.6.2.Tőkeváltozás

A tőkeváltozás fordulónapi értéke99.078 eFt'
3.ó.3.Tárgyévĺ eredm ény alaptevékenységből

Az
Az

Alapítvźlny tárgyévi alaptevékenységének eredménye 2.463 eFt.

Alapítvány 20l9-ben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

3.7. Kötelezettségek

Rtivid lej áľatú kötelezettségek
kötelezettségek értékelésea méľlegbenkonyv szęrinti értékentörténik. A kötelezettségek
kĺizött szeľepel 648 eFt szállítókkal szembeni kötelezettség,2.795 eFt adó- és járulékfizetési
kotelezettség, I4l eFt mobiltelefon vásárlásából származő ľészletfizetésikötelezettség, illetve
3.622 eFt utalandó munkabéľ.
3.7 .1.

A

3.8. Passzív időbeli elhatárolások
A mérlegkészítésidőpontjában az Alapitványnak 64 eFtkövetkező évi bevételből szźrmaző,328
eFt fel nem használt SZJA lyo-ből,3.754 eFt értékpapíridőarányos áľfolyamveszteségbcĺl és 34l
eFt tárgyévet terhelő költségből származő passzív időbeli elhatárolást igénylő tétele volt.
4. Eredménv_kimutatáshoz kapcsolódó kiepészítések
4.1.

Az eľedmény_kimutatás tagolása

Ú1 tételeľaz eľedmény-kimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az ęlóirt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nenr szeľepelnek.

Továbbtagolt tételek az eľedmény_kimutatásban
Az eredmény-kimutatás tételĺ'ilrek további tagolásával az Alapítvány
4.2. Bevételek
Bevételek alakulása

a tárgyidőszakban neln ,jli.
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Az Anyaoltalnazo Alapítválly bevételeinek lnegosz|ását, és azok alakulását nrutatja be az a|ábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása
Bevétel_kategóľia

Előző időszak Tárgyidcĺszak

eFt

Árbevétel

I

14.521

18.099

t25%

0

0

%

781857

85.576

t09%

78.855

85.5s2

t08%

Aktivált saját teljcsítményénék
Egyéb bevételek

-

Támogatások,adományok

Pénzügyi miiveletek bevételei

2.226

Bcvételek összesen

eFt

9s.604

" ].ĺQq
105.18r

68%

ll0Vo

4.3. Ráfoľdítások

Ráfoľdítások alakulása

Az Allyaolta|mazo Alapítvány ráfordításainak

megoszlását, és azok alakulását mutada be

az alábbi

táblázat:

Ráfoľdítások alakulása
Ráfordítás-kategória

Anya

gj

ellegű ľáfoľdítások

Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás

|-Ý.';*e;-iľ.ľe]

Rńfoľdítások összesen

Előző időszak Tárgyidőszak
eFt
eFt

2t.985

21.018

96%

13,405

17.694

t06%

l

3j013

9r%

2.095

257

t2%

3:3-l

Egyéb ráfoľdítások
etek ĺáfo rd ítása

és megoszlása

i

136
101.532

:''"-

136
'

10Ż.718

100%

l0lo/o

4.4. Adőfrzetési kłitel ezetts é g

Táľsasági adó megállapítása

Az

Alapitvány tárgyévbcll lleln végzett vállalkozási tevćkcllységet, társasági adó frzetési lĺtitelezettsége

nem keletkezett.

4.5. Eredmény

Az adőzott eredmény felhasználása
Az A|apitválny eredménye 20l9-ben 2.463 eFt veszteség, amelyet atokeváltozás terhére számol el.
5. Tájékoztatő adatok
5.1. Béľ-és létszámadatok
Az' A|apitvány 17 fő llrunkavállalót fogla|koztatott, ônl<óntesek nem segítették az Alailítvány munkáját.
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ó. Beszánrclő az Alapítvánv 2019. évi tevékenvséséľől

2Ol9. évben a Családok Átmeneti otthona Űjházban sl anyának és ó0 gyeľmeknek, a
Régiházban 20 anyának, l5 apának és 38 gyerrrreknek nyijtottunk ellátást rendelt feladatairrknak
rnegfelelően.

