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L. Számviteli beszámoló

t'.1. Számviteli beszámoló bemutatása

A számviteli beszámoló főbb adatai az alábbiak:

Aza|apitvány"aszámvitelinyilvántartás'okrendszerétaszámvitelrőlszóló
egyébszervezetekr.ti"v".".te'étszabályoző22412000(X[.19.)számit
szerint alakította ki'

a, A könywezetés módjának meghatározása"

AzaIapi*ányakettőskönywitelszabályainakmegfelelőenvezetikönyveit.

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

IV. Pénzeszközök

C. Aktív időbeli elhatárolások
'''''.-.'.'''''.''''''''....'.'''.-......

ESZKÖZÖK ÖsszBsgx

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás

I}I,L_gkötótt11''''''''''''''''ry|et

IV. ÉrtékeléSi tartalék

v rargyevi közha9z$ 9i9dmé1:/ A1alj-e_yé-keny9_é-g ....

VI. Tárgyévi vállalkozási eredmény

2000 évi C. törvény és az

kormányrrendelet előírásai

b, A beszámoló készítés rendje:

Aza|apítvány-tekintettelafentijogfonásolra-azeIőzóévekhezhasonlóanközhasznúegyszenísített
éves beszámolót készített atfugyévbanir. Á*úrÁoló részei u kormár'yrendelet 1. számú melléklete

szerinti "gyr".r''irii"ti 
mérIógből, u'- i.-"*ria^t meuettetuen meghat ározott közhasznú

.'.JÁá"vr*ázetésbő1, vaiamint iájékoztatő adatokból áll'

8',7 755

z*!4

2 0_75

3 088

93 r\2
26 300

100

26 191

:4 756

3 665
Tárgyévi vállalkozási eredmény

't!:tl:::lli:l!:!l: 
i

i*::i*.;rg:



E, Céltartalékok

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

l. Hosszú \e1áratí kötelezettségek

lII.Rövid |ejáratű kötelezettsé gek

G, Pa9_s{v 1dőbe]i e}hatá1olások

FORRÁSoK ÖsszpsBN

Ö'gszes közh19znű tev-ékeny;ég bevétgle

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

8 079

"" 
s öiö

58 733

93 r12
'' :::l r--::--="rrrl-r::::

:. .r:,.: \a:..:t::.1,

'-.E;j:';É
81 344

60 st8

49 838
. ........................:.......-..................

r0770

3 103-- -;-;;;
L L LL

io;ti

8r 344

m ióo
z! 7uz
s6 618

1 687

26 
"l

152

1 435

T.ár,slév';

* -t;;i

_-ílö';í

- alaoítótó1
..........t.........................................

; 
köpgnti kö1t99sv9!é9b ő.]

- helyi önkorm ány zaÍtő|

- esvéb

Pírvázati úton elnyert támogatás

Közha9znu jev9kenygé g_bőJ sz3rmazó b9véj9l

T agdíj b ó l szárrna ző b evé}e1

Egyéb bevéte

Vátlalkozási tevékenység bevétele

Összes bevétel (A+B)

Közhasznú tevékenység ráfordításai

Anyagj ellegrí ráfordításai

Személyi j ellegri ráfordítások

Értékcsökkenési leírás

Egyéb ráfordítások

Pénzüsvi műveletek ráfordításai

Ren{l<]lrili 1á|9rd!|á9 
ok

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

Anyag1 elle gű ráfordítások

lzemé]vi j ellegű {fordijások
Értékcsokkenési leírás

Egyéb ráfordítások

P énz !syi- múv9]eJgk'Iáfo1911íS_4

Rendkívüli ráfordítások

Összes ráfordítás

Adózás előtti vállalkozási eredmény

Adófizetési kötelezettség

!;;-
:! 7|6
,i=:lt.;t

s6 618

ffi'-p-ffiffi.jffi'€1i;r+#É1|*E"€11ffiw '.ig<.rffi,€,'l,-ii 
lffii**í|t'Í'Ki' ászn aagÉrö-4t-áls;
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Bérköltség 3',7 125

bérköltségből: megbízási díj ak

bérköltségből: tiszteletdíj ak

Személyi jellegrí egyéb kifizetések e 37!
IO T22Bérjárulékok

A szervezet által nyűjtott támogatások

1.2. Könywizsgálat
A tárgyévi számviteli beszámoló szabáLyszeruségét, megbizhatősítgát és valódiságát könywizsgiiő
el1enőiizte. A beszámolót hitelesítő könywizsgáló neve, címe és kamarai tagsági száma'.

A kön}r'vizs gálattaI megbízott társaság neve:

Benkó és Társa Kön1wizsgálÓ és Adótanácsadó Kft'

Székhelye: 1036. Budapest, Bécsi út 53-55.

Kamarai nyilvántartási száma: MKVK 000598

A könywizsgálói feladatokat ellátó személy neve:

Benkóné Bablina Mári'a

Lakcíme: 1021 Budapest, Modori utca3lb

Kamarai tagsági száma: MKVK 001 1 15

1. 3. Kie gészítés ek a szátmviteli b eszámolóhoz

A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezősége

helyzet&ő| megbízható és valós képet mutat, a|lhoz további kiegészítő információk közlése nem

sztikséges.

2. A szervezet bemutatása

2.1. Elérhetőség

A szervezet elérhetősége:

Székhely: 1181 Budapest, Reviczky Gyula ltca72.

Internet: virag.tams@lethataron.hu

Telefon: 06 -20 -9 82-I2-I I

2.2. Lzonosító adatok

A szervezet más szewezetnek nem tagja. A Léthatáron Alapitvány besorolása' a rcgisztráciőt végző

S ZerV neve' a szerv ezet nyilvántartási száma, azono s ító adatat az alább iak

Regisztrációt végzó szerv: Fővárosi Bíróság

Nyilvántartási szám: 4778 (Pk.6027 8l 1994)

Nyilvántartásba vétel dáfuma: 1994.05.20.

Székhelye: 1081 Budapest, Reviczky Gyula utca72.
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Képviselő neve: Gurály Zo|tán

Képviselő lakcíme: 1134 Budapest, Dózsa György tÍ 126'UI'

Minosítése : Közhasznú szew ezet

Minősítő v égzés száma: Pk.602'7 8 l I99 4 l 8'

Minősítése: Kiemelkedően közhasznú szervezet

Minősítő v égzés száma'. IZ'PK'60'2-| B l I99 4 l 37'

Végzés kelte; 201 0.03.29

Jogerore emelkedés: z0Í0.04.20'

2.3. Tevékenység á,Jrtalá'}an

A Léthatáron Alapítvány 1994 évben jött létre. Az alakulás céIja, aszervezet főbb tevékenységei az

alábbiak:

Az Alapítv ány céL1a az 1997 évi CLVI. törvény 26 $ c' pontja értelmében egészségmegőrző',

betegségme ge|őző, győgyítő-, egészségügyi Á*iúaciós tevékenység, valamint egyéb rehabilitácíós

tevékenység - amely eisősorban hátrányos helyzetű csoportot tarsadalmi esélyegyenlőségének

érdekében történik - folflatása'

Az Alapítvány által nyújtott szolgáltatásokat arászorulók korlátozás nélkiil vehetik igénybe'

Az Alapítvány céljának megvalósítása érdekében az a\ábbí feladatokat látja el':

- speciális intézményeke t hoz létre. !s működtet (pld' nappali melegedő' éjjeli menedékhely'

renáuititacios otthon, orvosi rendelő, stb');

- rehabilitációs tanfolyamot és képzést szervez;

- kutatáSokat szerv eZ és ftnatszitoz;

- szakértői háIőzatot szeÍvez és működtet;

- szükség szerint gondoskodik a kutatási eredmények publikálásáról' ösztöndíj akaÍ adományoz;

- egyéb - acé|megvalósításához szükséges feladatot - lát el;

Az Alapíwány vállalkozási tevékenységet nem folytat, de esetlegesen ilyen c|m9n szetzettjövedelmeit

nem osztja fel, hanem az A?apitő okiratban megiatározott - a}entiekben részletezett' tevékenysége

érdekében használj a fel.

Az A'apitvány politikai tevékenységet nem fol1'tat, szetvez'ete pártoktól fiiggetlen és azoknak anyagi

támogaiást nem nyűjt, illetve azoktól adományt nem fogad el'

2.4. Kozhasznú tevékenység

A szervezet tÍrgyévt közhasznú tevékenysége -

alábbiakban foglalható össze:

annak tarta|ma, volumene' j ellemzői, körülményei

A Közhasznú tevékenység szakmai beszámolóját jelen Közhasanúsági jelentés melléklete tartalmazza'

2.5. AszerYezet vezetése

A szetvezetdöntési strukturájának' vezetésének, képviseletének főbb jellemzői, avezetó tisztségviselők

adatai az alábbiak:
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Az a|apítvány yezetó SzeIVe a kuratórium.

A kuratórium az alapitvány kezelője és legfőbb döntéshozó Szerve. Jelenleg öt főből ál1' Elnökét és

tagjait a Kuratórium javaslata aIap|án az alapítő jelöli ki határozott időre.

A Kuratórium j elenlegi elnöke:

A Kuratórium tagaí:

Gurály Zoltán

Dr. Seprényi Sándor

Naszvadi Tibor

Kappel Hedvig

Tóth Zelma Vera

Lz a\apitvátty igazgatőja: Virág Tamás

2.6. Szervezeti felépítés

A szervezet önálló részegységekre nembontható. Aszervezeti felépítés főbbjellemzőiazalábbiak:

I, Azalapitvány legfőbb szerve a Kuratórium.

Testrilet: Öt személyből á1l' melyrrek elnökét és tagjait az alapítokkérik fel.

Ülésezik: snikség szerinti gyakorisággal' de legalább évente egy alkalommal.

A Kuratórium határozatait álta|ában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg.

Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.

A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe :artozík a Közhasznúsági jeientés, valamint az egyszerűsített

éves beszámoló elfogadása legkésőbb atárgyévetkövető év május 31-ig.

2, Az a|apitvány operatív tráttyításával azigazgatő vanmegbizva.

Az igazgatőval kapcsolatos munkáltatói jogokat a Kuratórium Iátja el.

3, Az alapitvány ellenőrző szerve a Felügyelő Bizottság.

Testület: három tagú és elnökét, valamint tagait az Alapitő kéri fel 5 éves időtartamra.

Ülésezik: snikség szerinti gyakorisággal, de legalább évente egy alkalommal.

2.7 . B oglalkoztatottak

Azalapítráttyfoglalkoztatásihelyzeténekbemutatásáraszolgá|azalábbtté,}lázat.

Az adatok ''Ezer Forintban'' értendők.

F'oglalkoztatási helyzet bemutatása
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Sze11emi fo91alkozású
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1-z]kai 

fo g1a1kozá9ú 
.

Á1]om11v-91 |ivu]1ek
Összesen

3. A vagvón felhasználása

3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:

Vagyoni helyzet alakulása

B.éi,fll0 Béf'20:1:{

2',7

13
1:
13

0

r82

108
0

25 9!e
. 1_2 0',16

._0

37 125

13_i

3Z

ó

165

lndu]ó tóke

T_oker áltozás

Vá11alkozási eredmény

100

586

0

795

T:áiEyév Ertékben

100

Változás

0

.r 79-5...

....... 3 665

:2 4_61..

-26',79..1,

3 665

4 2_16

0j0-0

:6:2:8-

0.00

-237.1

3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához

A vagyon felhasználását megfelelően mutatja be a kimutatás, annak értelmezéséhez kiegészitő
információk közlése nem szükséges.

4. Költségvetési támogatások felhasználása

4. 1. Költségvetési támogatások bemu tatása

Az alapítvány a tárgyévben költségvetési támogatásokat is kapott. A központi költségvetési szervektől
és más elktilönített állami pénzalaptő| kapott támogatások jellemzoi az aIábbiak.:

Az értékadatok ''Ezer Forintban értendők.

Költségvetési támogatások bemutatása

Sorszám l Mégnévezés

Támogatas megnevezése

Tp"mggStas Qggzgge

Támoga!ás ldőp91tt;a
T{mo_gaqá;99llu

A felhasználás ütemezése

Eiszámg Jás hatá'rjd-gj e_

Támo-gatág me gnevezé 9e

Támog$-ás ldőpo"tjl
T{mog31á.q céUl
A felhasználás ütemezése

Adatok;',idfu'tmátiffi

MAK normatív támosatás
....................................,.....,,9 ..

40:138:4

_20- l l:01:0 t: : 201 l, !2:3 r .

'intézménvi mriködés

hav1 b9n!á;ban

2012.01 .31 . Szervezetünk elszámolt

Közép_ m1gyarorsz á_gi Munkari gy_i Kö zp on1

9.679,3

-2-0- I I :0 1 :0 1 : : ?_:01 I 
:I-2^ :3 I :

-k97hp_7pÍ_fo_g|flJ<o--z!a!á9
havi bontásban
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A7' e|pz_ámolág hat{ldej 9-.....

Támg-gat_á-gme_gn.ev-939__se .......
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Timo-ga!áq céljn

A fe|ha gzná!ás üJgme""49-9__e_

Lz elszámolíts halá'{de-j 
-e_

Tám-o-gat_á;.me"g""1_e"ye1é"_s"9

Támog3-1ás öqszege

TámoggJás i{gpg-nrja

Támogatás célja

A felhasználás ütemezése

Az e|.s zám_g]á 
-s_. 

hatá;idej 
_e-

adatók$fo_ifuáéiók

folvamatos. ....i................................,.,.............

Fővárosi Önkormányzat működési

3.148,0

_'20-! t, év
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./......................,.,,,,,,,,,.,,
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0

0

0

0

0

0
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5. A társv évi s.azdá|kodás bemutatása

5.1. Bevételek

Kapott támogatások

A Léthatáron Alapítvány tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az

alábbi táb|ázat:

4. 2. Költs é gveté si támogatás ok felh as znáiás a

A költségvetési támogatások felhaszná|ását mutatja be az alábbi táblázat:

S1emé jyi- jöy9delem1dó'|7_9--án-1\_.kö*z9é1úf9lha9znal{.1"_r"a

Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és

szervei

Helyi onkormányzatok és szervet

Kisebbségi te1epülési önkormányzatok és szervei

r-er.e.pti|91i9"nt<o''113"p1*gk]áj"r_YláIujé':9?9\_:"'"ry.1

A1apító

Más forrás

Összesen:

S zemélyi j övedelemadó |Yo - ának közcélű felhasználására
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..'Ös.s,[ ;-=
(,1mo,'H$f

Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pérya1ap és 9.z9ruet

Helyi önkormányzatok és szervei

Kisebbségi települési önkormányzatok és szervet

Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei

A1apító

Más forrás

P áLy ázati úton elnyert támo gatások

A szervezet á|ta|atárgyévben pályázati úton elnyert kapott támogatások az alábbiak

4e 818

10 720
0

0

0

3 103

63 r

tások

1,;i;iiila,*i
'+lnile.Ei

::i;::::r::nr:: :..1:::==

.:o:s.v9.:g=:
1.0.0o=$ffi

Ö519fog{K<iza|apiw3ny*'

Haj léktalanoké rt Kö za|ap íN árry

NgmzeliCivil AluP

Ós 9z9f9s á9 Kö zalap'ltu tryy

Haj léktalanokért Közalapítvány

256

$60

l 2p7

962

1 150

t':3:i 03

Ta gdíj b ól szár maző b evételek

A szetvezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nemrealizáIt.

Közhasznú tevékenység bevételei

A Léthatáron Alapítvány közhasznú tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbitáblázat:

OSSzpg r

(100.0.:sJO

:=

i+i

Telefonhasználat továbbsz ámlÍnása

Foglalkoztatás bevétele

n bérbeadás

Egyéb közhasznú bevételek

A szervezetközhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit mutatja be az alábbitáblrázat:

2

r,; i; i;.:-a=. , r, ir:::r:::r:::=

=.-=.:O. eg".-:]ffi
.Í,1,00'0L{qE=

3 429

:'i-:4T.+7,1,,.. - .

1ercnlesr

Támogatásként kapott eszközök écs kompenzációja
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ffi '{s,5..4. g,!,'.
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Egyéb nem részletezett
--;. --- .- -- - ----------
Ö-ss.*z9s9n1 " " ''

Cél szerinti iuttatások
Megnevézés

Y áIlra|kozűs i tevékenys é g b evételei

A Léthatáron Alapítvány a tárgyévben 5 100 ezer Forint bevételt szerzetÍ vállalkozási tevékenységből.

5.2. Kiadások

Cél szerínti juttatások

Az alapítvány áItal a tfugyévben nyújtott cél szerinti pénzbeni és nem pénzbeni jutatásokat mutatja be

az a|ábbitáb|ázat.

Az adatok ''Ezer Forintban'' értendők.
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Összes (pénzbeni)

Mindösszesen

Természetbeni adományok

Y ezető tisztségvisetők j uttatásai

A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak

Közhasznú tevékenység működési költségei

Az a|apiIvány közhasznú működési kiadásait rész|etezi az aIábbitáblázat.:
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Telefon, internet
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Tárgyi eszköz értékesítés
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Közvetített szo1gáltatás

187
Egyéb ráfordítások

88 662 76 493 -r2.169
Összes működési kiadás

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

A Léthatáron Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett'

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése

Közhasznúsági cél telj esülése

A szervezet a létesítő okiratában meghatátozott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú

céijának megfelelően látta el.

6. Köszönetnvilvánítás

6.1. Köszönet a támogatóknak

A Léthatáron Alapítvány ezűton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a

tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyírjtott'
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