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Közhasznú es/szerúsített éves beszámoló
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Eredménykimutatá§
Kiegé§zitó melléklet
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I. Általános rész

l. A közhasznú szervezet főbb adatai
civil Licit Közh!§znú Alapítvóny

neve:
jell€ge:

tipu§ai
címe:

közha§znú szervezet
magán al.pítvány
l034 Budapest San Marco u. 12-18. B.lház, l,€m.3.

KsH

18272276 9499 56l 01

§záma:
adószáma:
Bírósági végzésszáma:

18212276-|-4l
60150l20l1l4

Ahpítá§ra vonatkozó adatok
Az alapítvání.2ol 1.10.17-án alakult.
A társa§ig tókéje alapításkor:
Ebból tölz svagyon:
20l

1

december 3l -én :

a közh8§znú e§/§zerúsített éve§ b€§zámoló

2.

l00
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l0eFt

aláírísára kötelezett: kuratórium elnöke

Az alapítvóny célja, tevékenységi köre

A Civil Licit Közhasznú A|apitvány célja a társadalmi felelósségvállalás(CSR) erősitése, illetve az

esélyegyenlőség és fenntalthatógág előmozdítása. Egy egész§éges modem tiirsadalomban ezek a
fejlödés zátogát jelentik, valamint megalapozzák és felerősítik annak er9jét és hatását, ezért
alapvető célunk a hosszú távú ösztönzésük, megerősödésük elősegítése,

Ennek érdekében €glk ki€melt célunk, hogy a - sajnálatos módon - hazrinkban némikepp
egymástól elszigeteltebben múködó, eltéró táIsadalmi alrend§zereket közelitsük egymáshoz,
elósegitsük együttmúködésüket. A non-profit és for-profit szfera együttműködésének, illetve a civil
§zelvezetek és a vállalkozói szektor közötti párbeszéd megerósödésének elósegítésévelho§szú

távon célunk az esélyegyenlóség és fennhnhatóság elterjesztése. A kooperáció erósödésével és a
sikeres €gyüttmúködésekkel mindkét szektor képviselői - civilek és cégek, vállalatok egyaránt olyan többlet-i§meretet, gyakorlatot és tapasztalatot kapnak egymástól, amely valóban
fenntarthatóbbá, toleránsabbá teszi mindkettejüket, így tá8abb spektrumban az egész
társadalmunkat. A civil Licit Közhasznú Alapítvány célja, hogy hozzájárutjon aihoz, hogy a
társadalmi felelősségvállalás iÉntelkötelezett egyre növekvő szárfrí cég megfelelő civil partnert
találjon, illetve, hogy a for- és non-profit szektol között új. muködő és eredményes
együttmúködések jöjjenek létre. A Civil Licit Kózhasznú Alapitvány segíti és támogatja a civil
szerv€zeteket abban, hogy új kapukat nyissanak a for-profit szektor felé, új együttmúködési,
partnelségi lehetőségeket indíthassanak útjára, és ilyenfomán segithessék a tolerancia és
fenntanható szemléletmódok elterjedését. célunk, hogy amit az állam ma még saját erejéből csupán
próbál. az a jóvóben önműködő mechanizmusként épüljön be a tfusadalom mindennapi
öszönözni
múködésébe.

ü

Kiemelt célunk továbbá, hogy a tfusadalmi felelősségvállalás, illetve az esélyegyenlőség és
fenntaíthatóság ügye minél több eínb€rt megszólitson, minél szélesebb nllvánosságot kapjon.

Magyarországon a hátrányos helyzelű emberek életének,problémáinak, nézópontjának ismerete a
többség körében nem elterjedt, Jellemző viszont, hogy amit nem értünk és nem ismerünk, attól
taítunk. és távolságot tartunk. Ez feszültséget teremt, és rontja az együttműködési hajlandóságot és
a hatékonyságot, illetve indokolatlanul megneheziti az együttéléstés a hátrlhyos helyzetű emberek
bevonását a munka világába. Hos§á távoít tolerán§abb és nltottabb hozzállással az ország és így
a gazdaság is jobban fog múködni, jobb körülmények között fognak élni az emberek, ezért a civil
Licit Közhasznú Alapítvány célja a társadalmi felelősségvállalás (CSR). illetve az esélyegyenlóség
és a fenntarthatóság szemléletének erósitése a legszélesebb körben az egyes egyéni döntések
meghozatalakor.

én a civil Licit

Közhasznú Alapitvány célja, hogy érzékenltés,
kompetenciafejlesztés, non-formális oktatás, kutatás, állampolgári kultura-fejlesztés és
Mindezek me

ismeíetterjesztés révénhosszú távon egy f€nntarthatóbb és toleflínsabb közösséget építsen,
Egy olyan tlírsadalmat. amelyben a saját kömyezetük iránt felelósen cselekvő, egészségesebb,
boldogabb emberek élnek és a hátrányos helyzetú emberek esélyei azonosak.

3. Számviteli politika célja, számviteli alapelvek érvényesülése:

-

Beszámoló formája:
Könywezetés módja:
Eledmény-kimutatás formája:
Merlegkészítésnapja:

egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló
kettős könywitel
egyéb szerv, egyszerúsített eredmény-kimutatá§a
decernber 3l.

A

szövetség számviteli politikájának fő célja, a szánvitelről szóló 2000. évi c. törvényben (a
továbbiakban: Sz\,1.) meghat&ozott előírások alkalmazrisának szabályozása a megbízható és valós
kep kialakítása érdekében.

4. Vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség alakulása
Eszközök,
HiV,

forrá§ok ö§§zetételének alakulása:
MeqneVezés

Nyitó

Részarány

záró

o/o

Befektetett eszközók

Foroóeszközók
c, Aktív időbéli elhatáíolások
B.

osszesenI

HiV,

0
0
0

o/o

0

Kötelezettsé§ek

passzív idóbeli elhatárolások
osszesen:

0

í 558

100

0
100,00

0

í00,00

0
1 558

Nyitó

Részarány

záló

Részarány

105
0

6,74

%

D, sa]át tóke
E, céllartalékok

Részarány

0
0
0
0
0

%

1

100,00

453

0

93,26

0

0

1 558

100,00

\[(l_

Az alapitvány sajfi tőkéje nőtt, mivel a tfugyévben nyereséggel zárta kőzhasznú tevékenységét,
Ebben szerepet játszott, hogy 201l-ben 2.000 eFt értékűtámogatlást kapott az alapitvány. Bevételei
múködési költségeit nern haladták meg,

Az

áthúzódó és 2ol2-ben jelentkező kötelezettségei különös

ploblémál nem okoznak, az

alapitv|ánynak adótartozrisai nincsenek, pénztartalékkal inditja a következö

évet.

5. Érdekeltségiviszonyok
Alapitvány kezelő §zerve:
Név
Nemes szilárd kálmán
kocsmár Tünde
Kis§ Gvónswér Melinda
kere§ztszeghy István Bálint

Llkcim
2ó00 Vá€. Látóhet§
2l l2 Vere§eevház.

dúló 8,

Kilvin u. l6lA.

l02l Budapesi. Völgy u, l4,
l0l l Budap€s1. corvin lér ó. III./l7.

{rfu

II. Specifikus rész
1.

Általános előírások, kiegészítések

a.) Alkalmazott értékelésieliárások:

.

.
.
.
.
.
.
b.)

A tár§/i e§zközök

- a törvény előirása szerint - a mérlegben beszerzési. illetve elóállitási
kőltségen halmozott értékcsökk9néssel csök*entve, nettó fréken kerülnek kimutatásía.
A tfugyi eszközök bíuttó értékemagában foglalja mindazokat a beszerzési előállítá§i
költségeket, amelyek a tárgl eszköz üzembe helyezéséig felmerültek és az egyedi tárgyi
eszközökhöz hozzfu endelhetók,
A tár8l eszközök értékcsökkenésénekkiszámítása minderr eszkózc§oportnál a bruttó érték
alapján lineáris módszer alkalmazásával történik az eszközők értékénekvárható hasznos
élettartam alatt történő leííásához szükséges éítékcsökkenésikulcsok alapján. Az
értékcsöklkerrés elszámolásának kezdete és gyakorisága a használatbevételt követó nap első
napjától évente.
a készletekől folyamato§ mennyiségi és értékinyilvántartást nem vezet az alapilyány, az éy
végi értékleltározással került meghatározrisra (év végénnem volt használatba nem vett,
raktári készlet állománya az alapítván}alak);
a követelések az eredeti számlázott értékenkerúltek kimutatásla;
a hé'j pér|ztélízáró állománya a penznernenként leltározott ké§zpénz értékéttüközi a
pénztárjelenté§ értékévelegyezóen;
az alapitvány bankbetéteinek számlakivonatokkal történő egyeztetése megtörtént;
az idóbeli elhatrirolások alátámasáását tételes kimutatás képezi;
a kötelezettségek a beérkezett száínlák szerinti értékenkeíültek kimutatásra.

A számviteli

eljánásban bekövetkező

váltoások

Alapitványunknak az év során nem volt olyan tétele, melyet az alábbi okok miatt ki kellene emelni,
vagyjelölni:
az össze nem hasonlítható adat,

-

a tételátrendezések,

ellenőrzés, az önellenőízés során feltártjelentósebb összegú hiba,
az alkalmazott értékelésieljáíások változtatá§a

U{

2. TéteIes előírások, kiegészítések:

1. Mérleghez kapcsolódő kíegészítések:
A befektetett e§zközök
az alapítyány.

piaci énékentöiténő értékelésebóladódó értékhelyesbité§t nem szárnolt el

A befektetett eszközók között 0 eFt értékben immateriális javakat, ill. 0 eFt ertékben tárgl
eszközöket mutafunk ki

A tárgyévi értékcsökkenés ré§zletezése: 0 eFt,
l00 eFt alatti egyösszegű leírás nem volt.

A

terv szerinti értékcsök:kenés elszámolásának, kulcsainak módosításáía 2oll-ben nem volt

szükség.

Kőmyezet védelmétközvetlenül szolgáló tátgY eszközökkel,

Iendelkezik a szervezet,

veszélyes hulladékkal nem

20l l-ben nincs olyan tétel ahol a kölelezeltség visszafizetendő összege nagyobb a kapott össze8nél

Céltartalékkepzés, illetve felha§ználás

z.

a tárgyévben nern

volt.

Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

A közhasznú eíedményJevezetésbenegymástól elkülönitve kell kimutatni az
valamint a vállalkozási tevékenységgel összetliggó

alaptevékenységgel,

tételeket.

A közhasznú alapítványnak 20ll

évben a vállalkozási tevékenységből bevétele nem keletkezett,
mellyel szemben ráfordítá§ sem merüt fel,
Tárgyévi vállalkozási eredmeny 0 e Ft nyereség, mely társasági adó alapját képezi, ezén fizetendó
tár§asági adó nem keletk€zett.
A társasági és osaalékadóró| szóló Lxxxí törvény közhasznú szervezetekrc vonatkozó különös

rendelkezése szerint társasági adóalap ténylegesen akkor keletkezik,

ha

a

vállalkozási

tevékerrységének mértékemeghaladja a törveny által kedvezmenyezettként elismert mérték9t, mely
közhasznú szervezet esetében az összes bevétel l0 %-a de legfeljebb 20 M FT

A közhasznú tevékenységbevételei:
Megnevezés

= Tám,s alapítóktól
= Tám.§ kózponti költségvetésből
= Tám, Egyéb szervezetektől
= Kamat bevételek
os§zesen:

Előző

0
0
0
0

év

TárgYév
0
0
2 000
0
2 000

ht

III. Tájékoztató rész
l. A közhasznú alapifuány a tfugyévben munkavállalót nem foglalkoztatott megbízási szerzódés
keretéberr.
2.,

Az alapítvány,

3,

tisáségviselök, a kuratórium tagjai részérea tárgyévb9n nem folyósított
nevükben nem vállalt garanciát.

a vezető

elóleget. kölcsönt,

Az alapítvány képvis€l€térejogosult

§zemély: Nemes Szilrird Kálmán

IV. Mérlegen kívüli tételek
l

. Függő kötelezett§égek nem terhelik az alapitvány.l

2, Jövóbeni kötelezett§égek sem terheli az alapitványt.'

3.

A mérlegben még nem szereplő, de a pénzügyi helyzetértékelésszempontjából lényeges
penzügl kötelezettségekkel nern rendelkezik az alapítvány,

Budape§t, 2012. május 23.

nöke

I

Az ol}€n.
f€nnÁllnak.

áIlalában harmadik személyekkel szemb€n vál|ah kölelezeti§égek, amelyek a mérl€g fordulónapján
d€ mérl€g!ételenkénti sz€repeltetésük - a mérleg fordulónapján - jövőbeni eseményektól ffi&g,
Az
olyan.
álblában harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségek amelyek a mérleg íordulónapján
'
fennillnak. de mérlegtélelenkenli szerep€ltetésük - a mérleg fordulónapján - jóvóbeni események!óI ffigg.

2.

KlMuTATÁsAKöLT§ÉGvETÉsIrÁuoclrÁsrr,r,rr,lszxÁr,ÁsÁnól

A közhasznúszervezet 201l évben 0 e Ft költségvetési támogatást kapott.
A költségvetési támogatás terhére 20l l évben 0 e Ft kifizetés történt.

3.

KIMUTATÁs A vAGyoN

FEl-HlszxÁlÁsÁnól

A közhasznúszervezet 201l év folyamán 2 000

e Ft tánogatá§t kapott melyből 0 e Ft-ot tartalékba

helyezett, a fennmaradó részt közha§znú tevékenységei költségeinek fedezésere forditotta.

A közhasznú szervezetnél20l l évben felmerült közhasznú költségek:

20ll

N,lcsnevczós
Anya,r kóItsés
NyomtatvánY irodaszerek
Nyomdai költsé,,t
I(iküldetési diiak. költséqek
Posta, tel. Intemet
számvitel könywizsgálat
BérIeti díiak
Egyéb szolg (üg}^r'éd)
konfcrenciákkal kapcs kt,l
Fénymásolási költsée
Bankköltség
Reklám, propaganda ktg,
PToiect manaqem9nt
An},agiellegú ráfordítások

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
5

0

l 990

l

Mesbízási díiak
Járulókok
szenróh,i iell ktg (üzl vcnd|.)
Ertékcsökkenósi leírás
AlaDítványi táno[atás
Koní'crcncia kö]tségek
Esyéb ráfordítások ö§sz,
pénzü€vi művcl€tek ráfodításai
o§§zc§ ráfordítá§

A láfolditások össz€tétele

.
.
o

közhasznúráfordítások
vállalkozásiráfordítások
Összes ráfordítás

év

995
0
0
0

l

0
o
0
0
0
995

l995,0,-

l995,-

IJ/U

Az alapítvány által nyujtott támogatások
Támogatás jogcíme

Támogatott §zemély §zerv

Támogatás

dí(uma

Fizetés
módia

Támog!lá§
0

Társ, szervezet támogatása

Társ,szorv,tám. összesen

0

:

Támogatások ö§sz6sen:

0

ltesnc\,€zé§
lnduló tőke
Eredrnénytartalék
Tárqyévi eredmény
Saiát tőke

Elóző

ér,

0
0

Adatok e Ft-ban
Tárgvév
\/áltozá§
l00
l00
()
0

0
0

5

5

l05

105

Az alapitvány 20l l évi gazdálkodása nyereséget mutat.

4.

K|MUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL

A társaság 20I l -bcn cél szennti támogatást nem kapott,

5,

KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL
Kapott banki kamatok
Egyéb bevétel
Kapott
Bevételek összesen:

támoqatások:

0,- e Ft

0-eFt

2.000.- e Ft
2.000,- e Ft

Támogltás FizetósNlódja ]'ámogatás
Ba.k Nvrt,

Bínk Nvrt. öslzesen:
támogalások össze§€n:

Ó.

20ll.l2.20

Megjegyzés

2,000.000
2.000.000
2.000.000

KIMUTATÁS A VEZETÓ TISZT§ÉGV|SELÓKNEK NYÚJTOTT
JUTTATÁSOKRÓL

A kuratórium ta&jai, az alapítviány vezetó tisztségviselói 20l l évben dijazásban, nem észesültek.

7.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRÓL

Az alapítvány 2o1l-ben kózhasznú táínogatrisban részesúlt0

e Ft értékben az államháztartási

alrendszerből.

Pályázat úton nem, egyéb szervezelektól 2.000,- eFt értékben kapott támo8atást.

Közhasznú tevékenységéből2 000e Ft bevétele keletkezett, mellett közhasznú tevékenysége
keretében felmerült költségeire, támogatásoka forditott l 995 e Ft-t .A 201l évben nyújtott
valamennl tárno8atásról minden esetben a kuíatórium döntött.

Az alapitvány, vállalkozási tevékenységetnem végzett.
A t{tsaság 20l l évben 5 e Ft nyereséget realizált. A támogatások
kapcsolatos kiadásokat, ezért a2 alapilvány a 20l

A kuratórium

201

l

év soíán

történt.

Budapest, 20l2, május 23.

l

l

é,rtékemeghaladta a működéssel

-es évet nyeresé8gel zárta.

ülést tanott. A kuratórium összetételében 20l

1

év során változás

st liszlil€l3ámj.lv.

adó!áttl: l82722E6

949!1

56í 0l

szrderet nov.: clvll Licil Köársznú Alapílvány
Kettő3 könywitelt v.zotó, közhasznú egyéb szeNezet, alapítvány

Eqvszéds|tett éves boszámolóiának mérleqe
Me§nevezés

/ E

Fl

Elózó év

TáEyév

E]ózó év(ek)

helyesbitése

lmmaleráis javak

1

I

2

ll.

3

ll. Beíekle|etl Denzü qyi €szkózók

Táígyieszkózók

lV Beíeklelen eszközók á1ékheyesbilése
Beíekletett e§z*özök

5

6

l,

l

ll.

8

Lli

0

KészleIek
Énékpapirck

9

155€

Foqóeszközök

10 B
1]

c

0

Attiv idóbeli elhálárclások
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