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l.

SZÁMVITELIBESZÁMOLÓ

Közhavnú e§lszertsített

éve§ be§zámoló

Méíleg
Eredménykimutatá§
Kiegé§zító me|lékl€t

q

l. Álta|ános rész
1.

A közhasznú szervezet főbb adatai
civil Licit Közha§znú Atapítvány

neve:

jell€e:
tipu§a:

címei

közhasznú szer"vezet
magán alapítvány
l034 Budap€§t San Marco u. l2-18. B.lház. 1.em.3.

KsH §záma:

18272276 9499 561 01

adószáma:
Bírósági végzés száma:

|8272776-1-41
607

50l2oll l1

AIapításra vonatkozó adatok

Az alapítváni,20l 1.10,17-án alakult.
A tiáísaság tőkéje alapitáskor:
Ebből törzsvagyon:

20l2, december 3l-én

:
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a közha§znú egy§zerűsitett éves beszámoló a|áírá§ára kötelezett: kuratórium e|nöke

2.

Az alapítválly télja, tevék€nységi köre

A Civil Licit Koáasmíl Alapitvliíly célja a társadalmi felelösségvállalás(csR)

erósitése, illetve az
modern
és
fenntarthatóság
előrnozdítása,
Egy
egé§zséges
tátsadalomban
ezek a
esélyegyenlőség
jelentik,
fejlődés zálogát
valamint megalapozziik és feleíősitik annak eíejétés hatását, ezért
alapvető célunk a |rosszú tárll ösáónzésúk. megerősódésük elősegitése,

Ennek érdekébenegyik kieme|t célu[k, hogy a - sajnálatos módon - hazínkban némiképp
eg}rnástól elviggteltebben műkódő, e|térő társadalmi alíendszeíeket közelítsűk egymáshoz,
elősegítsük együttműködésüket, A non-proíit és for-profit szféra együthnúkődésének, illetve a civil
szervezetek és a vál]alkozói szektor közötti párbeszéd megerősódésének elősegitésével hosszú
távon célunk az esélyegyenlőség és fenntarthatóság elterjesztése, A koopeíáció erósódésével és a
sikeres együthnűködéseltel rrrindkét szektor képüselői civilek és cégek, vállalatok egyaránt olyan több|et-jsmüetet, gyakorlatot é§ tapasztalatot kapnak egymástól, amely valóban
fenntaithatóbbá, tole.álsabbá teszi mindkettejüket, íey tágabb spektrumban az egész
társadalmunkat. A civil Licit Közhasmú Alapitvány célja, lrogy hozzájriruljorr ahhoz, hogy a
társadalmi felelősség!állal.ís iránt elkötelezett egyre nóvekvő szálnú cég megí'elelő civi| partnert
találjoD, illetve, lrogy a for- és non-profit szektor között íú,múködő és eredményes
egyiittműködések jöjjenek létre, A civil Licit Közlrasznír Alapitvriry segiti és támogatja a civil
szervezeteket abban, hogy új kapukat nyissanak a for-profit szektor felé, új együttműkódési,
partnerségi lehetőségeket indithassanak útjáia, és ilyenformán segithessék a toleíancia és
fenntartható szetnléleflnódok elterjedé§ét. Célunk,lrogy amit az álam ma még saját erejéből csupáir
próbál, az a jövőben önműkódő mechanizmusként épúljón be a tiirsadalom mindennapi
ösáönözni
müködésébe,

Kiemelt cólunk továbbá, hosy a tiirsadalmi felelősségvállalás, illetve az esélyegyenlőség és
fenntarthatóság úgye miné| több embert megszólítsol, minél széIesebb nyilváítosságot kapjon.
Magyarorságon a hátíányos helyzetú €mberek életének, píoblémáinak, nézőpontjának ismerete a
többség körében nem eltüjedt, Jellenző viszont, hogy amit nem értünk és nem ismerünk, attól
taítunk, és távolságot tartunk. Ez fevii|tséget teremt, és rontja az együttmiiködési hajlandóságot és
a hatékony§i8ot, illetve indokolatlanul megnelreziti az e8yüttélést és a lrátrányos lrelyzetti qnberek
bevonását a munka világába. Hosszú távon tolerán§abb és nyitottabb hozzáálfusal az ország és igy
a 8azdasíg is jobban fog múködni, jobb körülmények között fognak élni az emberek, ezéíta civil
Licit Közhasznú Alapítvány célja a táísadalmi felelősségvállalás (cSR), illetve az esély§gyenlőség

és a fenntartiatósá8 szemléleténekerősitése a legszélesebb körben az egyes egyéni döntések
me8hozatalakol,

Mindezek mentén a

Civil Licit

Közhaszílú Alapítvány célja, hogy érzékenyités,

kompgtenciafejlesáé§, non-fonnális ol(atás, kutatás, állanpolgári kulhlra-fejlesáés és
ismeretteíjesztés révénhosszú távon egy fenntarthatóbb és toleránsabb közösséget

épitsen.
egészségesebb,

Egy olyan tiiísadalmat, amelyben a saját kömyezetiik iíánt felelősen cselekvő,
boldogabb embeíek élnek és a háhányos helyzetű embelek eséIyei azonosak-

3. Számviieli politika célja, §ámviteli alapelvek érvényesülése:

-

Beszámoló formája:
Kón}ryvezetés módia:
Eredmény-kimutatás fonnája:
Mérlegkészítésnapja:

egyéb szervezetek e8yszeíűsítettéves besziimoló
kettős kön}a,vitel
egyéb szerv. egyszerűsitett eredmény-kimutatása

febíuár 28.

A

szövetség szánviteli politikájának fő célja, a számvitelról szóló 2000, évi C, törvényben (a
továbbiakban: szvt,) meglratiirozott előilások alkalmazásának szabályoziisa a me8biáató és valós
kép kialakítása érdekében,

4.

Vagyoni, pénzügyi h€lyzet

Eszközök,
HiV,

é§ a

jöv€delmezőség

alakulása

foríá§ok ös§zetéte|ének alakulá§a:
IVegnevezés

Nytó

Részarány

zá(ó

o/o

Beféktetétt észközök

B

Forqóeszközök

1

0
558
0

a/o

0

100

Részarány

0
1

2o4

0
100

c

Aktív dőbeli elhatárolások
osszesen:

í 558

0
100,00

12g4

0

0
100,00

HiV,

I\,4égnevezés

Nyiió

Részalány

záló

Részarány

6,74

580

0

0
624
0

4a,17
0
51,83
0

va

D
E

saiát tőke

105

céhartálékok
Kötelezellséqek
passzlv ]dőbeli elhatáíolások

osszeseí:

1

0
453

93,26

0

0

1 558

100,00

1

204

ak

l00,00

üt,

Az alapitvliny

saját tőkéje nőtt, mivel a t|árgyévben nyereséggel zárta közha§mú tevékenységét,
Ebben szerepetjátszott, ho8y 20l2-ben l,250 e Ft értékűtánogalást kapotl az alapitvány, Bevélelei
műkódési költs€geit nem haladlák meg.
Az áthúzódó és 20l3-ban jelentkező köte|9zettségei különős problémát nem okomak, az
alapitvlán),nak adótartozásai nincsenek, pénáanalékkal indítja a kovetkező évet,

5. Érdekeltségiviszonyok
Alapitvány kezelő szerve:
Nemes szilárd kálmán

Kiss Gvönqvvér Melinda
keresaszeqhv lslván Bálin|

Lakcim
2ó00 Vác, Lá,óhetv dúló 8
2l l2 V€r€seqvhá".
Kálün u. tó/A,
102l BudaDesl. Vóltrv u 14
]0ll BudaDesl. coívin tér 6,IIL/I7,

N

II. Specifikus rósz
l. Általános előirások, kiegészítések
a. }

Alkalmazott értékelésieliárások:

.

o
.
c
.
.
.
b.)

A tórg]ri e§zközök

- a tórvény előirása szerint - a merl€gben beszerzé§i, ill€tve előállítási
kóltségen halmozott értékcsökaenéssel csökkentve, nettó érték€n kerii|nek kimutatásra,
A táígyi eszközök bruttó értékemagában foglalja mindazokat a be§zeízési előállítási
költségeket, amelyek a lár8yi eszköz üzembe helyezéseig felmerültek és az egy€di lfugyi
eszközöL,iöz
hozzárendelhetők.
A táfgyi eszközök ériékcsóL*enéénekkisámítáv minden eszközcsoportnál a bruttó éíték
alapjáLn tineiiri§ módszer alkalmazásával történik az eszközök értékénekvárható ha§zno§
éleúartamaiatt történő leírásához szüksé8€s énékcsökkenési kulcsok dapjin. Az
értékcsökkenés elszámo|ásának kezdete é§ gyakori§iga a hasznáLlatbevételt követö nap első
napjátólévente,
a készleteköl íolyamato§ mennyiségi és értékiíyilviintaííástn em vezet ú- alryityaíly, M é,,l
végi értékleltiiíozlissal keriilt meghatározi§ra (év végénnem volt hasaálatba nem vett,
raktáíi készlet állománya az alapítványnak);
a követelések az eredeti számlázott értékenkerúltek kimutatásra;
a hilzi pelaár zfuó állomfulya a pénznemenként leltiiíozott ké§zpénz értékéttükíözi a
pénáarjelentés éítékévelegyezően;
az alapitvány bankbetéteinek szinlakivonatokkal történő egyeáetése meglórtént;
az időbeli e|hatfuolások alátáínasáását tétele§ kimutatás képezi;
a kötelezettségek a beé.kezett számlák szerinti értékenkeíültek kimutatásra.

A számviteli eljáíásban bekövetkező változások

A|apítványunknak az év során nern vo|t olyan tétele, melyet az alábbi okok miatt ki kellene emelni,

vagyjelölni:

-

ilz össze nem hasonlilhaló adal.
a tételátrendezések.

ellenőrzés, az önellenórzés során feItárt jelentősebb összegű hiba,
az alkalmazott értékelésie|járások változtatása

L

2. Tételes €Iőírások,

kiegészítések:

1. M&leghez kapaolódlí kiegészítések:
A befekt€tett e§zközök

piaci foéken törtenő értékelésébőladódó értékhelye§bíté§t n€m száínolt el

az alapítvány,

A befektetett eszközök között
eszközöket mutatunk ki

0 eFt értékbenimmateriálisjavakat, ill, 0 eFt értékbentárgyi

A táígyéviértékc§ökkenés részletezése: 0 eFt,

100 eFt alatti egyösszegű leirás nem volt.

A

terv szerinti éítékcsökkenéselszámolásátrak, kulcsainak módositásáa 20l2-ben nem volt

szükség-

Kömyezet védelmá közvetlenül szol8áló táfgyi eszközökkel,

vesályes hul|adékkal nem

í€ndelkezik a szeívezet,

2ol2-ben ninc§ olyan tétel aiol

a kötelezettség

céltartalékképzés,illetve felha§ználás
2,

visszafizetendő ös§zege nagyobb a kapott ö§szegnél

a tii(gyévben nem volt.

Az eredmén!-kímutaídshoz kapcsolódlí kieg&zítések:

A közlraszrú

eredményJevezetésbeíl eg},rnástól elkülönitve kell kimutatni az alaptevékenység8el,
valamint a válalkozási tevékenységgel ö§szeftiggó tételeket.

A közhasarú

alapitvlinynak 2012 évben a válalkoási tevékenységből bevetele nem keletkezett,
mellyel szemben ráforditás sem merült fel,
Tárgyévi vállalkozasi eledinény 0 e Ft ny€reség, mely társasági adó alapját képeá, ezért fizetendő
tiáísasági adó nem keletkezett.
A társasági és osztalékadóról szóló LXXXI törvény kóáa§mú szeívezetekre vonatkozó különös
vá|lalkozási
rendelkezése szerint társa§ági adóalap ténylegesen akkor keletkezik, ha
tevékenységének mértéke meghaladja a törvény átal kedvezrnényezettkent elismert mértéket,mely
kózha§mú szeívezet es€tében az összes bevétel 10 o/ea de legfeljebb 20 M FT

a

A köáasmú tevékenység bevételei:

=
=
=
=
=

Tám,s

EIóző év
M€gnevezé§
0
alapítóktól
0
központi költségvetésbő|

Tán.s
Tiim. Egyéb szervezetektől
Egyéb bevételek
kamat bevételek
összesen:

2 000

0
0
2 000

Tórgiév
l

0
0
2,15

39
0

l 289

ü-

III. Tájékoztató rész
l. A köáasaú

alapitvány a tárgyévben munkavállalót nem foglalkoáatott megbízási szerződés

keretében.

Az a]apitvány,

a vezető tisztségviselők, a kuíatórium tagiai részérea tiirgyévben neln folyósitott

előleget, kölcsönt,

nevükben nem vállalt garanciát.

3, Az a]apitvány képviseletére j ogosült szelnély: Nemes Szilárd Kálrnán

IV. Mérlegen kívüli tételek
l,

Függő kötelezett§égek nem terhelik az alapitvián}t.l

JöYőbeni kötel€zettség€k
3,

sem telheli az alapítván}4,'

A

rnérlegben mé8 nem szereplő, de a pénzügyi helyzetátékelés szernpontjából lényeges
pénziigyi kötelezettségekkel nem lendelkezik az alapitvány,

Budapest, 20l3. március 29,

Képvise]etíejogosult

'Azolyan, áitalában harmadik személyekkel szemben vállalt kótelezettségek, amelyek a mérleg fordulónapj án
fennállnak, de ínéílegtélel€nkénnszerepelteté§ük - a mérleg lordulónapján - jövóbeni eseményektől fü8g
r
Az olyan, álalában harmadik személyekkel szenben vállalt kölelezettségek, amelyek a méIl€g foídulónapján
fennlillnak, d€ mérlegtételenkénn§zeí€peltetésúk - a mérleg foldulónapján - jóvőbeni eseményektől függ,

2,

KIMUTATÁSAKÖLTSÉGVETÉ§I-rÁMOCATÁSFELHASZNÁLÁSÁRÓL

A közhasznúszervezet 2012 évben 0 e Ft költségvetési táínogatást kapott,
A költségvetési táinogatás terhére 2012 évbgn 0 e Ft kifizetés történt,

:.

xtlruurÁs

A

vAcyo\ relHlsznÁlÁsÁnól

A közhasmúszeryezet 2012 év folyamán l 250

e Ft tát ogatást,39 e Ft egyéb bevételt kapott
résá közhasanú tevékenységei kóltségeinek
helyezett,
a
fennmaladó
melyből 0 e Ft-ot tartalékba
fedezésé.e forditotta.

A köáasmú szeívezetnél 20l2 évben felmeriilt köáasmú költségek:
2012 éy

Megnevezés
Anyaq költséía
Nyomtatvány iíodaszeíek
Nvomdai költsé!.
Kikii]detési diiak_ kö|tséqek
Posta_ tel. lntemet
Számvitel könylvizsíaálat
Bórleti dijak
Eqvéb szols (ügvvéd)
Konferenciákkal kaucs ktg
Fén\,maso]ási költséc
Bankköltség
R€k|ám. propalranda ktg,

,70

0
0
0
0
0
0
0
()

0
17

0

Proiect management
AnvasielIesű niford ítá§ok
Mesbízásj diiak
Jánrlékok
szeméIvi iell kte íüzl vend|,)
Ertékcsökkené§i Ieírá§
Alaoítvánvi tiiLlnosalás
Konl'eíencia kó]tségek

6,]

0
0

11

0
0
0

Esvéb ráfordítások ös§z.
pénzüsyi műveletek ráíodításai
összes ráíorditás

A ráforditások összetétele

.
.
.

közhasznúíáforditások
vállalkozásiráforditások
Összes ráforditás

4

77o

0
0
8

8l4.0.-

8l4,-

t,l

Az alapítvlíny által nyújtott táTlogatások
'l'ámogatá§ iogcime

Támogatott gemélJ sz€la

Támogatás

rizelé§

Támogáfis

Társ széNézettámooatása
Társ.szeft -tám. összesen :

0

Támogatások ö§szesen:

0

0

Előrő é!
l00

Mesnevezós
Indu|ó tőke
Efedménvtartalék
Tiirgvévi eredménv
saiát tőke

Adatok e Ft-ban
'l'árrsyév
vá|tozás
100

0

)

0

5

475
580

4,70

l05

5

475

Az alapitvíny 20l2 évi gazdálkodrisa nyereséget mutat,

,rA

KIM|]TATÁS A cÉLszERlNTI JUTTATÁSoKRÓI,

társa§ág 2012-ben cél szerinti tánogatást nem kapott,

5.

KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

kamatok
bevétel
t.imogatások|
ösMe§en:

Kapott balki
Egyéb
KaDott
Bevételek

Támosatások mecoszlása:

Támogfllás FizetésMódja
időoontia

lnformalifta

Infonnátikn ősszesen:
!ámogatások összesen:

6.

0,- e Ft
39,- € Ft
1.25
1.289,- e Ft

2012 09

I'7

Átutalás

Tánogatás

l

Meglegyzés

250 000,_

r.250.000,_
I

J5oJ00,

K]MUTATÁS A VEZETÓ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT
JUTTATÁSOKRÓL

A kuíatórium ta&iai, az alapítviiny vezető tisáségwiselői 2012 évben dijazásban, neln részesültek.

\l,L

7.

SZÓVEGES BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRÓL

Az alapitvany 20l2-ben közhasmú támo8atá§ban részesúlt 0 e Ft értékbenaz államhááartási
alrend§zerből.

Pályiizat úton nem, e8yéb szervezetektöl

0,- e Ft énékben kapott lámogatá§t,

Kóáasaú

tevékenységéböI 39 e Ft bevét€le kelelkezett, me|y mellett köáasaníl tevékenysége
keretében felmerüll költségeire, támogatásokra forditott 814 e Ft-t ,A 20l2 évben n},ujtott
valamennyi tiimogatásról minden esetben a kuratórium döntött.

Az alapítv.íny,vállalkozási tevékenységet nem végzeltA

táfsaság 2012 évben 475 e Ft nyeresé8et realizálí- A tánogatrisok értéke meghaladta a
müködéssel kapcsolatos kiadásokat, ezéítaz alapitvliny a 20l2-es évet nyereséggel zárta,

A kuíatórium 20l2 év §orful3 úlésttaítoít,A kuíatórium összetételében 2012 év soníi! vátoás nem
lörtént.

Budapest, 20l3, március 29.

siád5zrikai srámj.l v, adó§zám:

18272286 9499 561
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sréru€z.t n€ve| civil Liclt Kiióasrnú Alapítvány

Meqnevezé§

!

Beí€ K€telt

eszközök

éd ékhelv€

/

sb

E Fl

Elóró év(ek)

E ózó éV

TáígyéV

ilés e
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