ESÉLYT A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYEREKEKNEK ALAPÍTVÁNY
2014. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE
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1. Az Alapítvány rövid bemutatása
Az Alapítvány létrejöttének célja, hogy enyhítsen a magyar, és más országokban nehéz sorban élő
főként, de nem kizárólagosan roma fiatalok helyzetén, elérhetővé téve számukra a jóléti társadalom
vívmányait. Ezen célkitűzését a gyermekek jogainak messzemenő figyelembevételével kívánja
megvalósítani, azokkal az elvekkel összhangban, amelyek az ENSZ Gyermekek Jogairól szóló
Egyezményben rögzítésre kerültek, fajra, nemzetiségre, bőrszínre, nemre, szexuális orientációra,
esetleg HÍV-fertőzöttségre tekintet nélkül.
Az Alapítvány törekszik arra, hogy széles körben tájékoztatást nyújtson ezen fiatalok nehézségeinek,
rászorultságának gyökereiről, okairól és hatásairól, valamint a jóléti célok elérésének szükségességéről.
Ezen kívül kutatásokat végez és végeztet a fent említett kérdésekben, amelyek eredményét széles
nyilvánosság számára elérhetővé teszi.
Az Alapítvány a következő tevékenységeket folytathatja:
Védelmezni a gyermekek alapvető jogát az élethez Magyarországon, és bárhol máshol, ahol ezt a jogot
nyomor és nélkülözés veszélyezteti.
Enyhíteni a gyermekek nélkülözését Magyarországon és bárhol máshol anyagi juttatásokkal, élelemmel,
ruhaneművel, gyógyászati eszközökkel, egészségügyi ellátással, valamint más, segítségre alkalmas
juttatásokkal és eszközökkel.
Az integráció és esélyegyenlőség megteremtése a gyermekek számára, illetve harc a diszkrimináció
ellen.
A gyermekek számára nélkülözhetetlen, alapvető jóléti szolgáltatások hozzáférhetővé tételének
elősegítése Magyarországon és bárhol máshol, valamint mindazon lehetőségek hozzáférhetővé tétele,
melyek a gyermekek testi-lelki fejlődését elősegítik (a teljesség igénye nélkül):
A fiatalok oktatásának elősegítése és támogatása (akár iskolai kereteken belüli, kívüli, tudományos
vagy szakmai)
Megfelelő táplálkozás, egészségügyi és higiéniás feltételek biztosítása (akár megelőző vagy gyógyító,
általános vagy személyes jellegű
Jobb lakhatási körülmények elősegítése
Jó minőségű vízellátás és higiéniás körülmények biztosítása
Családi kapcsolatok és gyermekgondozás támogatása (szociális gondozás vagy más eszközök
igénybevételével)
Jogi védelem és jogi képviselet ellátása
Krízishelyzetek kezelése.

Az Alapítvány alaptőkéje: 1.000.000,- Ft
Az Alapítvány főtevékenysége: hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének
elősegítése.
Az Alapítvány székhelye: 1093 Budapest, Lónyay u. 34. 3/21.
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Az alapítványnál alkalmazott könyvvezetés: kettős könyvvitel.
A Számviteli törvény 96-98. §-a alapján a beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló.

2. Az alapítvány szervezete
A kuratórium tagjai:

Daróczi Gábor
1063 Budapest, Bajnok u. 7. 1/10.
Mohácsi Erzsébet (tag)
1212 Budapest, Dabas u. 12.
Ujlaky András (képviselő,tag)
1114 Budapest, Bartók Béla út 49.
Eleőd Ádám (tag)
Florida 375, 6. Floor, 1005 Buenos Aires

Elnök:

Daróczi Gábor
1063 Budapest, Bajnok u. 7. 1/10.

A kiegészítő mellékletben közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Könyvviteli szolgáltatást végző társaság:

Brite Könyvelő, Tanácsadó Kft
1056 Budapest, Fővám tér 2-3.
Felelős vezető: Gergely Beáta
(an: Papp Erzsébet)
Mérlegképes könyvelői regisztrációs szám: 143940
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3. A Számviteli politika főbb vonásai
Az Alapítvány a számviteli törvény és a 224/2000 Korm. Rendelet előírásainak megfelelően a kettős
könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.
A költségeket kizárólag az 5. Költségnemek számlaosztály számláin számolja el.
Az Alapítvány egyszerűsített éves beszámolót készít a 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet 4-5.
melléklete szerinti elrendezésben.
Az Alapítvány alkalmazza a civil szervezetek könyvvezetési és beszámolási rendjének a Civil
törvényben (2011. évi CLXXV. törvény) meghatározott szabályait.
A számviteli politika célja:
- az Alapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valós képet mutasson,
- meghatározza azokat az adatokat, amelyek az Alapítvány valós vagyoni, pénzügyi
helyzetének, működési eredményének bemutatásához szükségesek,
- bemutassa az Alapítvány adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő értékelési
módok és eljárások, az eredmény kimutatása formájának megválasztását.
Alkalmazott értékelési eljárások bemutatása:
Az Alapítvány értékcsökkenést a mérleg fordulónapjáig, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig
számol el, az 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök
beszerzési vagy előállítási költségét a mérleg fordulónapjáig értékcsökkenési leírásként egy
összegben számoljuk el.
A követelések nyilvántartása az adósok által elismert összegben történt. A követeléseket a
mérlegkészítés időpontjában minősítettük.
A bankbetéteket a banki számlakivonatokkal egyező összegen, a házi pénztárban lévő
készpénz összegét a pénztárkönyvvel egyező összegben értékeltük.
A források értékelése könyvszerinti értéken történt.

A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése
Az Alapítvány számviteli rendszerének és politikájának kialakításakor nem tért el a Számviteli
törvény 14. §-ban meghatározott alapelvektől.
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4. A mérleghez és az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
Az immateriális javak könyv szerinti értéke 0 e Ft volt 2014.12.31.-én.
Tárgyi eszközök állománya 2014.12.31-én: 986 e Ft, mely 453 e Ft-tal nőtt az előző évhez képest.
Az Alapítványnál 2014.12.31-én befejezetlen beruházás nem volt folyamatban.
Befektetett pénzügyi eszközökkel az Alapítvány nem rendelkezett 2014.12.31-én.
A Forgóeszközök állománya 17.094 e Ft.
A követelések állománya 495 e Ft 2014.12.31-én.
Az Alapítvány 2014. december 31-én az alábbi pénzeszközökkel rendelkezett:
Pénztárak egyenlege:
Ebből:
HUF pénztár
Elszámolási betétszámlák egyenlege:
Ebből:
HUF betét
USD betét
ÖSSZESEN:

137 e Ft
137 e Ft
16.462 e Ft
15.633 e Ft
829 e Ft
16.599 e Ft

A pénzeszközök 2014. év végi záró egyenlege 5.824 e Ft-tal volt magasabb az előző évhez képest.
Aktív időbeli elhatárolások értéke, a mérlegben 2014.12.31-én nem került kimutatásra.
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A saját tőke állománya 2014.12.31-én 3.214 e Ft, mely az alábbiak szerint:
Jegyzett tőke
Eredménytartalék
Mérleg szerinti eredmény
ebből: alaptevékenység
eredménye:
vállalkozási tevékenység
eredménye
ÖSSZESEN:

2013.évi egyenleg
1.000 e Ft
5.336 e Ft
-3.721 e Ft
-3.721 e Ft

Növekedés

Csökkenés
3.739 e Ft

2014.évi egyenleg
1.000 e Ft
1.597 e Ft
617 e Ft
617 e Ft

3.739 e Ft

3.214 e Ft

4.338 e Ft
4.338 e Ft

2.615 e Ft

4.338 e Ft

KÖTELEZETTSÉGEK
Az Alapítvány kötelezettségei az előző évhez képest 1.204 e Ft-tal nőttek, év végi állományuk 2.512 e
Ft az alábbiak szerint:
Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból
Az adóhatósággal szembeni kötelezettségek értéke 890 e Ft, a jövedelmekkel kapcsolatos fizetési
kötelezettség összege 2014.12.31-én 1.009 e Ft.
A passzív időbeli elhatárolások az előző évhez képest 4.424 e Ft-tal nőttek, záró állományuk az
alábbiak szerint:
-

költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
bevételek passzív időbeli elhatárolása
halasztott bevételek

139 e Ft
11.928 e Ft
287 e Ft

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása között a 2014.évre vonatkozó működési
költségek (bankköltség, bérszámfejtés, számviteli szolgáltatás díja, telefon költségek) szerepelnek.
A bevételek passzív időbeli elhatárolása között kimutatott 11.928 e Ft a 2014.évben kapott, kiutalásra
került, de még fel nem használt támogatások összegét mutatja, mely az alábbiak szerint:
OSI8
1%SZJA 2011
NORVÉG AKCIÓ
NORVÉG ÖNKÉNTES
1%SZJA2013
OSI9

1.132 e Ft
74 e Ft
89 e Ft
3.249 e Ft
291 e Ft
7.093 e Ft
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Az Alapítvány a tárgyév során összesen 40.068 e Ft bevételt realizált, melyből 345 e Ft a közhasznú
tevékenység bevétele, 113 e Ft egyéb bevétel, 123 e Ft a kapott adományok összege, 39.419 e Ft a
kapott támogatások összege, valamint 68 e Ft térítés nélkül kapott tárgyi eszközből származó rendkívüli
bevétel került kimutatásra.
Az Alapítvány a vállalkozási tevékenységével kapcsolatban semmilyen egyéb bevételt, vagy ráfordítást
nem számolt el.
Az Alapítvány alaptevékenységével kapcsolatban 2014. évben a következő bevételeket és
ráfordításokat számolta el:
Bevételek:

40.068 e Ft

Kapott adományok

123 e Ft

Kapott támogatások

39.419 e Ft

Egyéb bevételek

113 e Ft

Közhasznú tevékenység bevétele

345 e Ft

Rendkívüli bevételek

68 e Ft

A működési költségek alakulását az alábbiakban mutatjuk be:
Anyag jellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordítása

2013.év
20.175 eFt
22.002 e Ft
196 e Ft
80 e Ft
445 e Ft

2014.év
15.337 e Ft
23.782 e Ft
198 e Ft
8 e Ft
126 e Ft

Az Alapítvány a fenti üzleti időszak alattt 68 e Ft rendkívüli eredményt realizált.
Az Alapítvány mérleg szerinti eredménye 2014.12.31-én 617 e Ft, melyből
- alaptevékenységből elért eredmény
- vállalkozási tevékenységből elért eredmény

617 e Ft
0 e Ft
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Az alábbi mutatók segítségével értékelhető az Alapítvány vagyoni, pénzügyi helyzetének alakulása:
Mutató / Év
Tőkeerősség
Kötelezettségek részaránya
Likviditási mutató

2013. év

2014. év

22,06%
11,04%
8,65

17,78%
13,89%
6,8

5. Tájékoztató kiegészítések
A munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 5,6 fő.

A beszámoló aláírására jogosult személy:
Ujlaky András (képviselő,kuratóriumi tag)
1114 Budapest, Bartók Béla út 49.

Az Alapítvány tevékenységével összefüggésben környezetvédelemmel kapcsolatos tételek nem
keletkeztek.

Budapest, 2015. május 27.

Ujlaky András
képviselő
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