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l. Ált"lár'os informáciĺík a beszámo|óhoz

l.l. Az Anyaoltal maző Alapítvány bcmutatása

Alapítványunk közhasznű szewezet, rendelt célja szerint elsősoľban krizishe|yzetbe keľült
édesanyáknak és gyermekeiknek, váľandós anyáknak, illetve teljes családoknak igyekszik
segíteni: átmeneti elhelyezés, ellátás biztosításával, jogi-, pszichológiai-, mentális tanácsadással.
Családjaink többsége szociális, vagy családi okok miatt vált hajléktalanná gyermekével együtt.
(Bővebben ld. a mellékelt szakmai beszámolóban.)

|.2. Az üzleti évi gazdźtlkodás körülményei
Jelen beszám olő aŻ02O. január 0l ' - 2020. december 3l. ktizötti gazdálkodási idtíszakot öleli fel, a mérleg
fordulónapj a Ż0Żo. december 3 l .

Mérlegkészítés idĺípontj a: Ż0Żl. március 3l.

1.3. A beszámoló kiizremíĺködőĺ
A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes
könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételtvégzł5 szeÍvezetáltal vezetett könyvviteli szolgáltatást
végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal)
rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztľációs száma:

Név: Püski Ágnes
Regisarációs szám: 1324Ż3

Kurátor Kft.
l054 Budapest, Tükĺiry u. 3.
Adószám: |0235856-2-4l

1.4. A beszámolő a|áírőja
Az Anyaoltalmaző Alapíwány számviteli beszámolóját (a mérleget, az eredmény-kimrrtatást és a
kiegészítő mellékletet) a hely és a keltezés feltĺintetéséve| azAlapítvány képviseletére jogostrlt képviselő,
Haraszti István irja alá.
Az Alapítvány legfőbb irányító szervének döntése értelmében a tárgyévi beszámoló szabályszcríĺségét,
nregbízhatóságát és valódiságát kĺinyvvizsgáló nem ellenörizte.

2. A számvĺteli politika alkalmazása

2.l. A kiinyvvezetés módja

Az Alapítvány könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A
számviteli információs rendszer kialakítása és mĺik<idtetése, a beszámoló összeállítása megbízott külső
szolgáltató feladata.

2.2. A kiinywezetés és a beszámoló pénzneme

A ktinyvek vezetése magyar forintban tiirténik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer
forintban keriilnek feltiintetésre. A nem forintra szóló eszköztik, források értékelését az MNB által közölt
dev izaárf olya mon haj tj a végre.
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2.3. Alkal mazott számviteli szabályok
Jelen beszámoló a hatályos ma1yar számviteli előírások és az Alapitvány által kialakított számviteli
politika szerint keríilt összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körtilmény nem merült
fel.
Az Alapítvźtny számviteli politikáját az íizleti tevékenység figyelembevételével a számviteli törvényben
előífr alapelvek és énékelési módok, az amoftizációs elszáńoĺás.u és értékvesztésrc vonatk ozó szabályok
és céltartalék képzési előírások a|apjźn alakította ki.
Az Alapítvány a számviteli politikáj źlban,amérlegben szereplő tételek értékelési szabályaita kövętkezők
szerint ľögzítette.
A befektetett eszkozöket és forgóeszközöket - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban
s-1t1) foglaltak figyelembevételével _ a bekerütési értéken értékeli, csökkentve azt a iv-ben megadott
alkalmazott leírásokkal. A 200.000,- Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó tárgyi eszköž<iket,
üzembe helyezéskor azonnal egy összegben értékcsökkenésként számolja el.
A követeléseket értékvesztéssel csökkentett, illetve az értékvesztés visszaírt összegével növelt
könyvszeńnti éľtéken értékeli.

2.4. A számvitelĺ politika tárgyévi változása
A tárgyévben az Alapítvány számviteli politikájában olyan vźitozás nem t<irtént, amely a valós és
megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

2"5.|Jzleti jelentés

Az Alapítvźtny ĺizleti jelentés készítésére nem kötelezett.

2.6. Jelentős és nem jelentős összegű hĺbák értelmezése
Jelentős összegűnek minősül azüzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját
tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgält üzleti évre készített beszámoló eredäti
mfulegfőösszegénekŻyo-át, de legalább az l MFt-ot,vagy eńnek megfelelő devizaösszeget meghaladja.
Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tfugyévi beszámolóban neń a árgyévi adatořkozöň ľ'un"n,
elkülönítetten, előzi5 évek módosításaként kerül bemutatásra.

Nem jelentős összegű
A számviteli elszámolás szempondából nem jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának
évében, a ktilönböző ellenőrzések soľán, egy adott évet érintően, évenként kĺilön-külön feltárt
hibák és hibahatások - 9redményt, saját tőkét növelő-csökkentő- értékének egytittes (előjeltől
fiiggetlen) összege nem haladja meg az l millió forintot.

Kivételes nagyságú vagy előfoľdulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak tekintjük
azokat a tételeket, amelyek tételér1éke meghaladja a besorolásukhoz tartoző beszámoló-sor
éľtékének 20 %-át és értékĺik meghaladja az\O millió forintot.
Kivételes előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások, amelyek nincsenek szoros
összefiiggésben vagy közvetlen kapcsolatban az A|apítvány tevékenységével, rendszeres
közhasznú tevékenységén kívül esnek, a bekĺivetkezéstik eseti jLllegii.

2.7 . Leltátrozási szabályok
Az eszkozők és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerinl, az
általános szabályoknak megfelelően tĺirténik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem
vźiltoztak.
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2.8. Pónzkczelési szabályok
A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabá|yzatban előírt szabályok
szerint töľténik, a pénzkezelés szabályai az' előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.9. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további infoľmációk
Az Alapiwány tevékenysége alapján más jogszabály á|tal további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos
információk közléséľe kötelezett. Az Alapítvány sajátos tevékenységét az alábbi jogszabályok
szabźilyozztlk:

- a számvitelről szóló 2000. évi C. tĺirvény,

- aŻoll. évi CLXXV. törvény az egyesĹilési jogľól, a ktizhasznú jogállásľól, valamint a civil szervezetek
műktidéséről és támogatásáról. A törvény értelméb€n az A|apitvźlny közhasznúsági melléklet készítésére
kötelezett.

- a 350/20l l. (xII.30.) Kotm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a
ktizhasznúság egyes kérdéseiről,

- a 47912016' (xII.28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló
készítési és könywezetési ktitelezettségének saj átosságairól.

3. Mérleghez kapcsolódó kĺeeészítések

3.1. A mérleg tagolása

Ú1 tételeľ a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szeľepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei tovább tagolásának lehetőségével az A|apitvány a tárgyidőszakban nem élt.

3.2. Mérlegen kívĺili tételek

Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek

Az Alapitvźtny pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő
- mérlegen kíviili va1y amérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által kĺilön bemutatni nem
rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek.

3.3. BeÍ'ektetett eszktiziik
Fordulónapon az Alapítvány immateriális jar'ainak bruttó értéke 84 eFt, ncttó éŕéke 0 eFt, a tárgyi
eszközök bruttó értéke 8l.8l l eFt, nettó értéke 43.867 eFt.

3.4. Forgóeszkiizök

3.4.l. Készletek
Az Alapítvány a fordulónapon készlettel nem rendelkezett.

3.4.2. Kłivetelések

A fordulónapon azAlapítvány 706 eFt nrunkavállalókkal szembeni követelc<ssel rcndelkezett.
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3.4.3. Értékpapírok

Az Alapitvźlny a fordulónapon 28.000 eFt értélaĺ értékpapínal rendelkezett.

3.4.4. Pénzeszktizök

Az Alapítvány a pénzeszközeit ktinyv szerinti étéken taľtja nyilván forint összegben. A
mérlegben a házipénztźr egyenlege 2o2O. december 3l-én 0 eFt, az elszámolási betětszámla
egyenlege 25.939 eFt,

3.5. Aktív időbeli elhatárolások
Az Alapitvány a fordulónapon 3.436 eFttárgyévi bevétetből és l87 eFt következő idĺiszakoÍ' terhelő
kö ltségbő l származő aktív idő bel i elhatárolással rendelkezett.

3.6. Saját tőke

3.6.1. Induló vagyon

Az induló vagyon mérlegértéke l.320 eFt.

3.6.2.Tőkeváltozás

A tőkeváltozás fordulónapi értéke l0l.54l eFt.

3.6.3.Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

Az Alapítvźtny tźrgyévi alaptevékenységének eredménye -5.704 eFt.

Az Alapítvátny Ż0Ż0-ban vállalkozási tevékenységet nem végzett.

3.7. Kiitelezettségek

3.7.l. Rövid lejáľatú kötelezettségek
A kötelezettségek éľtékelése a mérlegben könyv szerinti értéken történik. A kötelezettségek
k<izött szerepel 758 eFt szállítókkal szembeni kötelezettség,3.302 eFt adó- és járulékfirJteri
kötelezetts ég, 52 eFt mobiltelefon vásárlásáb ő| szźrmazó részletfizetési kötel 

"rětt 
ég, l03 eFt

utalandó munkabér, illetve 3 eFt egyéb kötelezettség.

3.8. Passzív időbeli elhatárolások
A mérlegkészítés időpontjában az Alapítványnak 40l eFt fel nem használt sZJA L%-bőlés 359
eFt tárgyévet terhelő költségből származő passzív időbeli elhatárolást igénylő tétele volt.

4. Eredménv-kimutatáshoz kancsolódó kieeészítések

4.1. Az eređmény-kimutatás tagolása

Ú; tételek az eredmény_kimutatásban

A tárgyévi beszámolóbanazelőirtsémán tul új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredmény_kimutatásban

Az eredmény-kimutatás tételeinek további tagolásával az Alapitvány a üárgyidőszakban nem élt.

4.2. Bevételek

Bevételek alakulása

Az Anyaolta|mazóAlapĺtvrány bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja beaza|ábbitäblázat:



lí.rbevétel

Aktivált saj át telj esítményérték

Egyéb bevételek

Bevételek alakulása és megoszlása

4.3. Ráfordítások
Ráfoľdítások alakulása

Az Anyaoltalmaző Alapítvány ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja bę az alá,ů,bi

tź,ů,lázat:

Ráfoľdítások alakulása és megoszlása

-5-

- TámogaL{sok,adományok

míiveletek bevételei

85.552

-ĺľg:ll-"e:{{g:9itĺ.Ą
Személy-i j el l egiĺ-ráford ĺ tások

. Ę''te|ľo.lĺł-qľĺ kľel
-Ęgyęu 

ráfordítĺisok

4.4.AdóÍizetésĺ kötelezettség

Társasági adó megállapítása

Az Alapiwétny trĺrgyévben nem végzett vállalkozási tevékenységet, társasági adó fizetési kötclezettsége
nem keletkezett.

4.5. Eredmény

Az adőzott eľedmény felh asználása

Az Alapítvźlny eredménye 2020-ban 5.704 eFt veszteség, amelyet a tőkeváltozás terhére számol el.

5. Tájékoztatő adatok

5.1. Béľ- és létszámadatok

Az Alapítvétny l9 fő munkavállalót foglalkoztatott, iinkéntesek nem segítették az Alapítvány munkáját.

lOlYo
%

lO4Yo

lO4Yo

mtíveletek nłfordíĺĺsai

l'lĺ0s%
83v,

::ľ',fi'r_tm



ó. Beszámolő az A|apítvánv 2o2o. évĺ tevékenvsépéről

2020. évben az Anyaoltalmaző Alapítvány Családok Átmeneti Otthona Uihárzban30 édesanyának,

valamint 7l gyermeknek, a Régiházban 23 anyának, l6 apának, és 44 gyermeknek nyújtottunk
segítséget.

Osszesen l84 fő, 28 623 napot töltött el otthonainkban. A Szakmai beszámoló mellékletben.

Budapest, 202l. ápľilis 23.
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