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adatok e Ft-ban
SORSZ

A TÉTEL MEGNEVEZÉSE

ELŐZŐ ÉV

HELYESBÍTÉS

TÁRGYÉV

a

b

c

d

e

1

A. Befektetett eszközök (2-4.sorok)

2

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

3

II.TÁRGYI ESZKÖZÖK

4

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5

B. Forgóeszközök (6-9. sor)

6

I. KÉSZLETEK

7

II.KÖVETELÉSEK

8

III. ÉRTÉKPAPÍROK

9

V. PÉNZESZKÖZÖK

5 239

2 001

397

135

4 842

1 866

43 521

68 240

18 593
3 465

1 266

0

59 294

21 463

7 680

85 451

26 722

134 211

96 963

75 237

62 247

10

C. Aktív időbeli elhatárolások

11

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

12

D. Saját tőke (13-18. sorok)

13

I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE

40 000

40 000

14

II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY

37 762

35 236

15

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

16

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

17

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY KH TEVÉKENYSÉG

-2 525

-12 989

18

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLAKOZÁS

19

E. Céltartalékok

20

F. Kötelezettségek (21-23. sorok)

18 607

680

21

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

22

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZTTSÉGEK

23

III. RÖVID LEÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

18 607

680

24

G. Passzív időbeli elhatárolás

40 367

34 036

25

FORRÁSOK ÖSSZESEN

134 211

96 963

Keltezés: 2012.04.15

Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
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KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT
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Sorsz

A tétel megnevezése

1.

A. Összes közhasznú tev. bevétele

2.

Előző év

Helyesbítés

Tárgyév

340697

157602

1.Közhasznú célú működésre kapott támogatás

69988

55048

3.

a) alapítótól

66420

54179

4.

b) központi költségvetéstől

5.

c) helyi önkormányzattól

6.

d) egyéb

3568

869

7.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

265470

100638

8.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

9.

4. Tagdíjból száramzó bevétel
5239

1916

0

0

12. C. Összes bevétel (A+B)

340697

157602

13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

343222

170591

148400

94693

71616

52157

4076

3237

119065

20504

10. 5. Egyéb bevétel
11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele

14. 1. Anyagjellegű ráfordítások
15. 2. Személyi jellegű ráfordítások
16. 3. Értékcsökkenési leírás
17. 4. Egyéb ráfordítások
18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

65

19. 6. Rendkívüli ráfordítások
20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

0

343222

170591

28. G. Adózás előtti váll. eredménye (B-E)

0

0

29. H. Adófizetési kötelezettség

0

0

30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

0

0

-2525

-12989

21. 1. Anyagjellegű ráfordítások
22. 2. Személyi jellegű ráfordítások
23. 3. Értékcsökkenési leírás
24. 4. Egyéb ráfordítások
25. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
26. 6. Rendkívüli ráfordítások
27. F. Összes ráfordítás (D+E)

31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
Keltezés: 2012.04.15.
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2011-12-31

Tájékoztató adatok
32. A. Személyi jellegű ráfordítások
33.
34.

52157

1. Bérköltség

10809

ebből: megbízási díjak

35.

1306

tiszteletdíjak

36.

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

37.

3. Bérjárulékok

38396
2952

38. B. A szervezet által nyújtott támogatások

89993

Segély

38122

Átképzési támogatás

51871

Keltezés: 2012.04.15.
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MH SZOCIÁLPOLITIKAI KÖZALAPÍTVÁNY
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE
A 2011. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Budapest, 2012.04.15.
………………………………
a szervezet képviselője

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2011.
I. Általános rész
1. A szervezet rövid bemutatása
A szervezet elnevezése:
A szervezet székhelye:

MH Szociálpolitikai Közalapítvány
1134 Budapest, Lehel u. 41.

A szervezet adószáma:

19637482-1-41

A szervezet statisztikai
számjele:

19637482-9499-561-01

A szervezet bankszlaszáma: Magyar Államkincstár
10032000-00289304-00000017
A szervezet fő tevékenységi
köre:

9499 Szociális tevékenység

Jogosult képviselők:

Gyuris Mihály
2085 Pilisvörösvár, Sas u. 15.

A beszámolót készítette:

Horváth Andrea
Reg.szám: 131831

A beszámolót auditálta:

Dr. Balla István kamarai tag könyvvizsgáló
Nyt.szám: 005969

Az üzleti év
mérleg fordulónapja:

2011. december 31.

A beszámoló készítés
Időpontja:

2012.03.31.

A szervezet a tevékenységét a 2000. évi C. számú Számviteli Törvény, valamint a 224/2000
Korm.rendelet, illetve tevékenységéhez kapcsolódóan egyéb jogszabályokhoz igazodva végzi.
1. A számviteli politika általános előírásainak ismertetése
A szervezet számviteli politikáját a 2000. év C. törvénnyel összhangban készítette el,
amelyben meghatározta a szervezetre vonatkozó, a számviteli munkát és kereteit meghatározó
általános és legfontosabb jellemzőket.
A szervezet a 224/2000. kormányrendelet 4, 6. sz melléklete szerinti Közhasznú egyszerűsített
éves beszámoló mérlegét és eredmény kimutatását készíti el kiegészítő melléklettel.
Emellett az 1997. évi CLVI. (közhasznúsági törvény) által előírt Közhasznúsági jelentést is
összeállítja.
Az elkészített egyszerűsített éves beszámoló a 2011. január 01-jei nyitó és a 2011. december
31-ei záró időpontok közötti időszak adatait, az eredmény kimutatás a fenti időpontok közötti
bevételeket és költségeket tartalmazza. A beszámoló magyar nyelven, forintban készült és adatai
ezer forintban kerültek kimutatásra.
A vállalkozás a mérleg főösszeg 2 %-át meghaladó hibák összessége után tekinti jelentősnek az
előző években elkövetett hibákat. Az egyes mérlegsorokra vonatkoztatva értékelés szempontjából
jelentős 5 %-ot meghaladó, de legalább a 100 eFt-ot elérő értékelési különbözet.
A beszámoló kettős könyvvezetéssel alátámasztott. A szervezet a kettős könyvviteli
rendszerben alkalmazott számlarendjét a sajátosságaihoz igazodva, az általánosan elfogadott
számlaszámok beépítésével dolgozta ki.
A mérleg fordulónap 2011. december 31.
A mérlegkészítés időpontja 2012.03.31.
.
2. A beszámoló összeállításánál alkalmazott általános értékelési eljárások,
elszámolási gyakorlat
Immateriális javak, Tárgyi eszközök értékelése
A vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva, vagyontárgyait beszerzési áron (előállítási
költségen) tartja nyilván, ezek mérlegbe állított értéke a beszerzési költségek és az elszámolt
értékcsökkenés különbözete. Amortizációs politikájában a szervezet az értékcsökkenés
számításakor a számviteli törvény és a társasági adóról szóló törvény rendelkezései szerint jár el. Az
értékcsökkenés elszámolásakor a lineáris elszámolási módot alkalmazza a meghatározott lineáris
leírási kulcsokkal. A szervezet él az egyedileg 100 ezer forint bekerülési értéket el nem érő tárgyi
eszköz használatba vétellel egy időben történő egyösszegű értékcsökkenés elszámolásának
lehetőségével, függetlenül attól, hogy az a szervezet tevékenységét várhatóan egy évnél tovább
fogja szolgálni.
Pénzeszközök, értékpapírok értékelése
A valódiság elvének figyelembe vételével az üzleti év mérleg fordulónapján a szervezet
leltárral támasztja alá a forgó eszközök között kimutatott értékpapírokat, a pénztárban található
készpénzt.
A forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat beszerzési áron szerepelteti a mérlegben.
A bankbetéteket a pénzintézet fordulónapi bankkivonataival egyező összegben kerülnek
kimutatásra. A deviza, valuta készletei forint értékét a számviteli törvény meghatározott – szükség

szerint átértékelt – könyv szerinti értéken mutatja ki.
Követelések, kötelezettségek értékelése
A szervezet a követeléseket és a kötelezettségeket könyvszerinti értéken mutatja be és
leltárral támasztja alá.
Időbeli elhatárolások
Időbeli elhatárolásokat alkalmaz a törvény előírásai szerint a beszámoló készítés időszakára
vonatkozó, de csak később felmerülő költségek és bevételek tekintetében, valamint a tárgy évben
felmerült, de csak a következő időszakra vonatkozó bevételek és ráfordítások esetében.
II. Specifikus rész

1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
1.Befektetett eszközök
Immateriális javak, tárgyi eszközök
2011. évben immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzésére nem került sor.
Az immateriális javak, tárgyi eszközök
bruttó értékének változását mutatja be a következő befektetési tükör
/adatok eFt-ban/
Megnevezés
I. Immateriális Javak
Szellemi termékek
Összesen:
II. Tárgyi eszközök
Egyéb berendezések
(Informatikai eszközök)
Összesen:

Nyitó

Évközi

Átsorolás

Záró

Növekedés

Csökkenés

1.319
1.319

0
0

0
0

0
0

1.319
1.319

8.981

0

0

0

8.981

8.981

0

0

0

8.981

Fenti eszközökből 4.765 eFt értékben a Katonákért Kh. Alapítványnak, mint konzorciumi tagnak
van átadva használatra informatikai berendezés.

A halmozott értékcsökkenés részletezését az alábbi táblázat szemlélteti
/adatok eFt/
Megnevezés
I. Immateriális Javak
Szellemi termékek
Összesen:
II. Tárgyi eszközök
Egyéb berendezések
(Informatikai eszközök)
Összesen:

Nyitó

Évközi
Növekedés

Csökkenés

Átsorolás

Záró

922
922

262
262

0
0

0
0

1.184
1.184

4.139

2.975

0

0

7.114

4.139

2.975

0

0

7.114

Az éves Sztv és Tao tv szerint engedélyezett értékcsökkenés került elszámolásra 3.237e Ft
értékben.
A szervezet befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik.
2. Készletek
Készletekkel nem rendelkezett a Közalapítvány.
3. A követelések összetétele
A követelések mérlegsoron:
• a konzorciumi partnerekkel szembeni előlegkövetelés 438eFt
• el nem végzett tanfolyamok díjának követelése 820eFt
• adóhatósággal szembeni (illeték, adó) és egyéb követelés 8eFt szerepel.
4. Értékpapír
A MÁK diszkont-kincstárjegy állományának összege 59.294e Ft.
5. Pénzeszközök
A pénzeszközök állománya:
• Pénztár 229eFt
• MÁK folyószámla: 4.849eFt
• MÁK norvég projekt alszámla: 2.602eFt
6. Aktív időbeli elhatárolások
A szervezetnél aktív időbeli elhatárolásként 26.023eFt összegben a Váti által elfogadott, de még
nem utalt PIR6-hoz kapcsolódó véglegesen átadásra kerülő pénzeszköz jelent meg, valamint a
diszkont-kincstárjegyek kamat elhatárolása 699e Ft értékben.
7. Saját tőke
A szervezet sajáttőkéje
• Induló (alapítótól kapott) tőke 40.000eFt
• Eredménytartalék (előző évek eredménye): 35.237eFt
• 2011. évi mérleg szerinti eredmény: -12.989eFt tételekből áll.
8. Kötelezettségek bemutatása
A szervezetnek hátrasorolt, valamint hosszúlejáratú kötelezettsége nincs.
A rövidlejáratú kötelezettségek alakulása:

•
•
•

Belföldi szállítók: 577eFt (2012-ben, a mérleg készítésig kiegyenlítve)
Adóhatósággal szembeni kötelezettségek: 5eFt (2012.januárban befizetve)
Visszajött szociális segélyek 98eFt (2012. januárban újra utalva).

9. Passzív időbeli elhatárolások
A szervezet passzív időbeli elhatárolása:
• 2011. évi költségvetési támogatásból fel nem használt maradvány: 25.676eFt
• Támogatásból beszerzett projekt tárgyi eszközök értékcsökkenésként még el nem számolt
támogatás arányos értéke 1.312eFt
• 2011. évi bankköltség elhatárolás: 21eFt.
• ZMNE-nek fizetendő projektelszámolás 6.986eFt
• Dura Stúdió honlap szolgáltatás 41eFt
A mérleg eszköz, valamint forrás oldalán szereplő tárgy évi főösszege, a 96.963eFt, megegyezik a
2011. december 31-ei főkönyvi kivonat, illetve a főkönyvi számlák vonatkozó záró egyenlegeivel.
2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
1.Bevételek:
• Költségvetési támogatás: tárgy évre segélyre 36.100eFt, átképzésre 17.700 eFt Az átképzési
összeg elhatárolásra került, mivel nem történt meg a felhasználása.
• 2010 évi maradvány volt 17.650+8.405e Ft
• A norvég projektre véglegesen átvett pénzeszköz: 100.638eFt
• Társaságok, magánszemélyek támogatása: 325eFt
• Szja 1% bevétele: 544eFt
• Értékpapír forgatásból származó árfolyamnyereség: 1.808eFt
• Egyéb (kamat, kerekítésből adódó) bevételek 20eFt
2. Költségek, ráfordítások
• Anyagjellegű ráfordítások: 94.693eFt
• Személyi jellegű ráfordítások: 52.157eFt
• Értékcsökkenési leírás: 3.237eFt
• Egyéb ráfordítások: 20.504eFt
A szervezet a közhasznú jelentése keretében elkészítette a 2011. évi pénzügyi terv értékelését,
amely tartalmazza részletesen a bevételeket és kiadásokat.
Az eredmény kimutatás oszlopaiban szereplő összegek megegyeznek a 2011. december 31-ei
főkönyvi kivonat, illetve a 5., 8., 9. számlaosztályok érintett főkönyvi számláinak záró
egyenlegeivel.

III. Tájékoztató rész

Olyan követelés vagy kötelezettség, amely befolyásolná a pénzügyi helyzet megítélését,
vagy nem szerepel az egyszerűsített beszámolóban nincsen.
A számvitel politika előírásaiból kiindulva értékvesztés, illetve hitelezési veszteség
elszámolása nem történt. A szervezetnek speciális-, hátrasorolt kötelezettségei nincsenek.
Céltartalék képzésére nem volt szükség.
A mérlegszerinti eredmény levezetése:
(adatok ezer forintban)
Összes közhasznú tevékenység bevétele:
Összes közhasznú tevékenység ráfordításai:
Közhasznú eredmény:

157.602
170.591
-12.989

Az eredmény egyrészt a bevételek csökkenéséből, másrészt a norvég projekt miatti költségek
növekedéséből adódott. A Közalapítvány nem tudott sem szponzori támogatást, sem költségvetési
bevételt szerezni a működési költségek fedezetére. A norvég projekt utófinanszírozása, és a
támogató szervezet késedelmes fizetése miatt likviditási gonddal küzdött és így tőkéjét sem tudta
befektetni, ami a kamatbevételek elmaradását okozta.
A működési költségeket emelte, hogy több költséget sem tudott elszámolni a norvég projektben.
Így például a nem tervezett jogtanácsosi költségeket, vagy a könyvvizsgáló PIR6 könyvvizsgálati
számláját, melyet a norvég partner nem fogadott el. A jelentősen megnövekedett bankköltségeket is
a Közalapítványnak kellett fedezni. A költségvetési forráson kívül saját forrásból is fizetett szociális
segélyt.
A Közalapítvány értékpapír eladásból fedezte a többletkiadásokat.
A nonprofit szervezet 2011. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így adófizetési
kötelezettsége nem keletkezett.
A szervezet vagyoni, pénzügyi helyzete
A szervezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását a következő gazdasági mutatók
jellemzik:
A forgóeszközök aránya (forgóeszköz / összes eszköz) 70 %
Likviditás I. (pénzeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek) 113%
Likviditás II. (pénzeszköz+követelés / rövid lejáratú kötelezettség) 132%
Likviditás III. (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettség) 1004%
Tőkeellátottság (saját tőke / összes forrás) 64%
Saját tőke növekedési mutató (saját tőke / induló tőke) 156%
Valamennyi mutató egyértelműen azt jelzi, hogy a szervezet vagyoni, pénzügyi helyzete nagyon jó,
stabilnak mondható.
Kutatási, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt.

Egyéb olyan információ, adat, amely a vállalkozás valós összképének bemutatásához
nélkülözhetetlen nem ismeretes.
Budapest, 2012.04.15
(a szervezet képviselője)
KIMUTATÁS
A vagyon felhasználásról
2011.12.31.
Előző évi
összeg

Tárgyévi
összeg

Változás
%

Változás
Ft

Induló tőke

40.000

40.000

100

0

Tőkeváltozás

35.236

22.247

63

-12.989

0

0

-2.525

-12.989

514

-10.464

0

0

Megnevezés

Tőkeváltozás csökkenésére
ható tényezők
Közhasznú tevékenység
tárgyévi vesztesége

megjegyzés

Vállalkozási tevékenység
tárgyévi vesztesége
egyéb
Keltezés: Budapest, 2012.04.15.

a kh szervezet képviselője
KIMUTATÁS
A vezető tisztségviselőknek 2011. évben nyújtott juttatásokról.
Név

Tisztség

Csetényi László

Kuratóriumi tag

Gyuris Mihály

Titkár

Dr. Zsiga Imre

Kuratóriumi tag

Összeg

Összesen
Budapest, 2012.04.15.

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról

Juttatás megnevezése
13.000 Jubileumi ajándék

2.020.950 Munkabér
27.000 Jubileumi ajándék

2011.12.31.
Támogató
megnevezése
Központi költségvetési szerv

E forintban
Változás

Támogatott
cél

Támogatás összege
Előző évi

tárgyévi

%

Ft

Közcélú tev.

66 420

54 179

82%

-12 241

Elkülönített állami pénz

0

Helyi önkormányzat és szervei

0

Kisebbségi települési önkormányzat

0

Települési önkormányzat társulás

0

Magánszemély

Közcélú tev.

110

125

114%

15

Közcélú tev.

2 200

200

9%

-2 000

Szja 1%-a

Működés,
Közcélú tev.

1 153

544

47%

-609

Egyéb (visszafizetett képzési tám.)

Közcélú tev.

106

0%

-106

Egyéb (Norvég projekt)

Közcélú tev.

265 470

100 638

38%

-164 832

335 459

155 686

46%

-179 773

Egyéni vállalkozó
Jogi személyiségű gazdasági társaság
Jogi személyiség nélküli társaság
Közhasznú szervezet

Összesen:
Keltezés: Budapest, 2012.04.15.

a kh. Szervezet képviselője
MH SZOCIÁLPOLITIKAI KÖZALAPÍTVÁNY
KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásáról
2011.
Támogatást
nyújtó
HM
HM

Támogatás
időpontja
2010
2011
2011

Összesen:

Felhasználás Felhasználás összege eFt
célja
Összege eFt
Előző évi
Tárgy évi
26.055
rekonverzió
0
18.079
17.700
rekonverzió
0
0
36.100
segély
0
36.100

79.855

54.179

Budapest, 2012.04.15.
a szervezet képviselője
KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról

Átvitel
összege Ft
7.976
17.700
0

25.676

2011.
Juttatás megnevezése
Közhasznú tevékenység keretében
nyújtott
- pénzbeli juttatások
- pénzbeli juttatások
Ebből: adóköteles
adómentes
- természetbeni juttatások
Ebből: adóköteles
adómentes
Egyéb
Egyéb cél szerinti, de nem
közhasznú tevékenység keretében
nyújtott
- pénzbeli juttatások
- nem pénzbeli juttatások
Egyéb
Összesen:

Juttatás összege eFt
Előző évi

tárgyévi

Változás
%

eFt

megjegyzés

38.942
112.035

38.122
51.871

98
46

-820segély
-60.164rekonverzió

150.977

89.993

60

-60.984

150.977

89.993

60

-60.984

Budapest, 2012.04.15.

a szervezet képviselője

MAGYAR HONVÉDSÉG SZOCIÁLPOLITIKAI KÖZALAPÍTVÁNY
KÖLTSÉGVETÉS 2011.12.31.

MEGNEVEZÉS

TERV
(e Ft)

TÉNY
(e Ft)

%

BEVÉTELEK
Közhasznú tevékenység bevétele
Céltámogatás - segély

36 100

36 100

100%

Céltámogatás rekonverzió (2010. maradvány + 2011 – le elhat
25676) (17650+17700-25676)

35 350

9 674

27%

Szja 1%-a

1 500

544

36%

Támogatás – társaságok, szervezetek, magánszemélyek

1 000

325

33%

Befektetés hozamai, árfolyamnyereség

4 000

1 895

47%

12 515

12 989

104%

Értékpapír felbontás
Egyéb bevételek (kamat, kerekítés)
Összesen:

21
90 465

61 548

68%

98 554

100 638

102%

8 405

8 405

100%

Összesen:

106 959

109 043

102%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

197 424

170 591

86%

30 000

30 022

100%

Programfeladat – nagycsaládosok, hozzátartozó

4 000

3 823

96%

Programfeladat - nyugdíjasok

2 100

2 555

122%

NORVÉG PROJEKT BEVÉTELE
Norvég partnertől bevétel (PIR6)
2009. évi maradvány önerőre

KIADÁSOK
KÖZHASZNÚ KIADÁSOK
Cél szerinti kiadások
HM állományon kívüliek segélyezése

Saját forrás

1 722

Rekonverzió (17650+17700)

35 350

7 191

20%

Összesen:

71 450

45 313

63%

9

12

133%

66

55

83%

6

4

67%

35

64

183%

Működési kiadások
Vásárolt anyagok költségei
Irodaszer, nyomtatvány
Szakkönyv, folyóirat
Postaköltség
Telefon, internet

27

Jogtanácsosi költségek (el nem végz. tanf. peres ügyei)

23

741

322

Hirdetés, reklám, propaganda 1% (nyomdai szolg.)

500

21

4%

Irodagépek, berendezések beszerzése, karbantartása

100

301

301%

18

16

89%

Oktatás, továbbképzés
17Utazás, kiküldetés
Könyvviteli szolgáltatás, bérszámfejtés, értékpapír-kezelés

26
1 200

1 442

120%

Könyvvizsgálat (2010+2011+projekt-250+250+500)

250

1 000

400%

Számítástechnikai szolgáltatás

200

250

125%

1 829

1 905

104%

240

69

29%

Adatfeldolgozás, marketing, reklám tev.
Hatósági díj, kezelési ktg.
Biztosítási díj

99

Bankköltség

970

1 008

104%

Üzleti vendéglátás, reprezentáció

267

204

76%

Ajándéktárgy
Terv szerinti értékcsökkenés

70
231

Egyéb ráfordítások (káresemény, kerekítés)
Összesen:

221

96%

78
5 944

7 613

128%

5 956

3 562

60%

275

1 085

395%

6 231

4 647

75%

1 697

1 168

69%

Eho

78

104

133%

Munkáltatói Szja

20

17

85%

1 795

1 289

72%

Norvég projekt költségei (PIR6)

98 554

108 454

110%

Önrész költségei (PIR6)

10 950

10 888

99%

109 504

119 342

109%

2 500

0

0%

197 424

170 591

86%

Személyi jellegű kifizetések
Munkabér
Megbízási díj
Összesen:
Járulékok
Nyugdíjbiztosítási+egészségbiztosítás

Összesen:
Norvég projekt kiadásai

Összesen:
Fenntartható fejlődés költségei
KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:

MARADVÁNY

0

Budapest, 2011.04.15.

Gyuris Mihály
titkár

0

JELENTÉS
a HM által munkaerő-piaci képzésekre biztosított céltámogatás felhasználásáról
A projekt 2011. április 30-án fejeződött be. Az utolsó harmadéves (2011. 01. 01-2011. 04.
30. közötti időszak) jelentés (PIR-6) a megszabott határidőig, míg a zárójelentést (PCR) a
végrehajtási szerződés követelményeinek megfelelően a Közalapítvány 2011. 12. 14-én a VÁTI
Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft-nek benyújtotta. A PIR-6 elszámolás
alapján kifizetet önrész 10.877eFt, a támogatás összege 97.992 eFt, a teljes költség 108.879 eFt
volt. Ezen időszakban 311 fő munkaerő-piaci képzése fejeződött be. A konzorciumi tagok
végrehajtották tevékenységük zárásával összefüggő feladatokat. Elkészült a projekt eredményeit
bemutató kiadvány, illetve videofilm. Megszervezésre és végrehajtásra került a záró konferencia,
amelyen a Norvég együttműködő partner is részt vett.
A Közalapítvány titkársága a fenti határidőig elkészített – az irányító hatóság által elfogadott
– zárójelentést (2009. június 01 – 2011. április 30. közötti időszak), mely alapján a projekt
eredményességét alátámasztó főbb mutatók az alábbiak:
- program összköltsége:
- támogatás összege:
- önrész összege:

511.128 eFt
460.015 eFt
51.112 eFt.

(A projekt támogatásának intenzitása 90 %-os volt.)
Képzési program kommunikációs kampányával megszólított célcsoporttagok száma: 18.000 fő (cél:
6000 fő).
Képzési programba regisztráltak száma: 5247 fő (cél: 4000 fő) (dokumentált, végleges érték).
Képzők képzésében végzettek száma: 40 fő (cél: 40 fő).
Orientációs képzésben részt vettek száma 3046 fő (cél: 1760 fő).
Munkába helyezéshez ÁFSZ szolgáltatásba irányított önjáró álláskereső 319 fő (cél: 600 fő).
Munkába helyezéshez vállalkozó váló: 237 fő (cél: 200 fő).
Munkába helyezéshez csoportos vagy egyéni képzésen részt vevő: 620 fő (cél: 400 fő).
Magyar Honvédségben munkahelymegtartó, visszafoglalkoztató képzés: 617 fő (cél.: 400 fő).
Szakmai képzésben résztvevő (ZMNE akkrediált képzései): 370 fő (cél: 300 fő).
Szakmai gyakorlaton résztvevő (Védelmiipari Szövetség tagszervezeteinél): 308 fő (cél: 300 fő).
(dokumentált, végleges érték)
A projekt keretében a ZMNE-n és a HKA segítségével akkreditált felnőtt képző cégeknél 116
különböző szakmában valósult meg képzés.
A projekt zárása után a kuratórium által módosított pályázati felhívásoknak megfelelően folyt a
munkaerő-piaci képzések szervezése. A tárgyév végéig 258 pályázat érkezett a közalapítványhoz,
melyből 6 elutasításra került. 196 fő a munkahelye megtartását, míg 56 fő a polgári életbe való
elhelyezkedést elősegítő képzést célozta meg. A szervező munkában hatékony együttműködés
alakult ki az MH ÖHP vezetésével, humánszolgálatával, melynek eredményeként a szakmai
képzések a résztevők megelégedésére folytak. A tárgyévben 68 fő eredményesen fejezte be
tanulmányait. A projekt zárása után (2012. 04. 30 – 2012. 12. 31-ig) beérkezett pályázatokra 7.191
eFt lett kifizetve.
A rekonverziós feladatokra 2011. évben 18.079 eFt lett felhasználva. A tárgyévben
rendelkezésre állt rekonverziós keretből 25.676 Ft a megkötött, de 2012. évre áthúzódó fizetési
kötelezettséget jelentő szerződések finanszírozására kerül felhasználásra.

ÖSSZESÍTETT KIMUTATÁS
A HM által szociális segélyezésre biztosított céltámogatások, illetve alapítványi forrás felhasználásáról.
(2011. év)

Segélyezésre
biztosított keret
megnevezése
I. Állományon
kívüliek segélyezése
(keretösszeg: 30.000
e Ft)
II.
Programfeladatokr
a biztosított keret
(6.100 eFt)
III. Alapítványi
forrásból biztosított
összeg
Összesen:

Segélyezett csoportok és részükre kiutalt segély összege
HozzáSzolg.
Családos
Ft
tartozó
Ft
Bal.
Ft
(fő)
(fő)
(fő)

Nyá
(fő)

Ft

Nyugd
(fö)

380

12.240.85
0

16

449.600

393

0

0

90

2.554.60
0

0

0

5
111

380

12.240.85
0

Összesen
Ft

fő

Ft

14.773.30
0

73

2.558.55
0

0

0

862

30.022.300

2

60.250

0

0

93

3.762.25
0

185

6.377.100

129.000

0

0

2

63.200

37

1.530.15
0

44

1.722.350.

3.133.20
0

395

14.833.55
0

75

2.621.75
0

130

5.282.40
0

1091

38.121.750

Budapest, 2012. február 09-én.

Gyuris Mihály
titkár

DR. BALLA ISTVÁN
Kamarai tag könyvvizsgáló
Bejegyzési szám: 005969

FÜGGETLEN
KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
A Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány
2011. január 01. – 2011. december 31.
közötti időszak
közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának
felülvizsgálatáról

FÜGGETLEN
KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
A MAGYAR HONVÉDSÉG SZOCIÁLPOLITIKAI KÖZALAPÍTVÁNY
KURATÓRIUM TAGJAI RÉSZÉRE

Elvégeztem a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány (1134 Budapest, Lehel út
41.) (a továbbiakban: Közalapítvány) közhasznúsági jelentésének, ebben a 2011. december 31-ei
fordulónapra összeállított közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegének, – amelyben az
eszközök és források egyező végösszege 96.9631eFt, a tárgyévi alaptevékenységi eredmény
-12.989eFt (veszteség) vállalkozási eredmény 0eFt (nulla) – valamint a 2011. évre vonatkozó
eredmény-kimutatásának (a továbbiakban együtt: pénzügyi kimutatások) vizsgálatát.
A közhasznúsági jelentés a számviteli törvényben és a közhasznú szervezetekre vonatkozó
speciális jogszabályokban foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek
szerint történő elkészítése és valós bemutatása a Közalapítvány titkárságának a felelőssége. Ez a
felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól
mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső
ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, valamint az adott körülmények között ésszerű
számviteli becsléseket.
A könyvvizsgáló felelőssége a közhasznúsági jelentés számviteli részének, a pénzügyi
kimutatásoknak a véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.
A Közalapítvány 2010. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról 2011. május 23.án kelt könyvvizsgálói jelentésemben korlátozás nélküli véleményt adtam ki.
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a Magyarországon a
könyvvizsgálatra érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek
megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a
könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzek arról,
hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibás állításokat.
Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja
könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a pénzügyi kimutatásokban szereplő összegekről. A
kiválasztott eljárások, beleértve a pénzügyi kimutatások akár csalásból, akár tévedésekből eredő,
lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A
kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a pénzügyi kimutatások titkárság általi elkészítése
és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan
könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek. A
pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a
Közalapítvány belső ellenőrzéseinek hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.
A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek
megfelelősségének és a titkárság lényegesebb számviteli becslései ésszerűségének, valamint a
pénzügyi kimutatások bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy a megszerzett
könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék
(vélemény) megadásához.

Záradék / Vélemény:
A könyvvizsgálat során a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány közhasznúsági
jelentését, egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati
alátámasztását az érvényes Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint
felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy a
közhasznúsági jelentést és az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben, valamint a
közhasznú szervezetekre vonatkozó speciális jogszabályokban foglaltak és az általános számviteli
elvek szerint készítették el. A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a Magyar Honvédség
Szociálpolitikai Közalapítvány 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2012. április 15.-án

Dr. Balla István
kamarai tag könyvvizsgáló
(nyilvántartási szám: 005969)

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

A Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány 2011.12.31-i pénzügyi kimutatásainak
(a közhasznúsági jelentés, ebben a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege, eredménykimutatása, együtt: pénzügyi kimutatások) könyvvizsgálatával kapcsolatban, annak érdekében,
hogy a pénzügyi kimutatások 2000. évi C. törvénnyel ("Számviteli Törvénnyel"), valamint a
vonatkozó speciális jogszabályoknak való megfeleléséről véleményt alkothassanak, igazoljuk, hogy
a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban
foglaltakat:
1. Felelősek vagyunk a pénzügyi kimutatásoknak a 2000. évi C. Számviteli Törvénynek
megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, a pénzügyi
kimutatásoknak az 2000. évi C. Számviteli Törvénnyel, a vonatkozó jogszabályokkal és a
tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható képet
adnak a Közalapítvány nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet
mutatnak.
2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önök rendelkezésére
bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önöket, amelyeknek a pénzügyi
kimutatásokra hatása lehet.
3. Megerősítjük, hogy:
a mi kötelezettségünk a csalások és hibák megakadályozására, illetve feltárására
szolgáló belső ellenőrzési és számviteli rendszerek bevezetése és fenntartása
közöltünk Önökkel minden olyan, bármely csaláshoz vagy vélt csaláshoz kapcsolódó
jelentős tényt, amely a vezetés tudomására jutott, és amely befolyással lehetett a
Társaságra, továbbá
nem végeztünk olyan felméréseket, hogy a pénzügyi kimutatások csalásból eredő
lényeges hibás állításokat tartalmaznak-e.
4. A könyvvizsgálat során feltárt valamennyi számszerűsített könyvvizsgálati eltérést kijavítottuk.
5.

a)
Nem történt szándékos mulasztás a titkárság, illetve azon alkalmazottak részéről,
akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli-számviteli folyamatok rendszerében.
b)
Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen
befolyásolhatnák a pénzügyi kimutatásokat.
c)
A szabályozó hatóságokkal folytatott egyeztetés során ezen szervek részéről nem
kaptunk a pénzügyi kimutatások és bevallások hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó
olyan visszajelzést, amely a pénzügyi kimutatások lényeges hatást gyakorolna.

6. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink
besorolását vagy könyv szerinti értékét és amelyet nem hoztunk volna tudomásukra.
7.

a)
Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges
megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.
b)
Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely
jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.

8. A Közalapítvány nem ismer olyan, a Közalapítvánnyal szembeni kereseteket, peres, vitás, kétes
ügyeket, amelyek a Közalapítvánnyal szemben érvényesíthetők lennének és lényeges kihatással
lennének a Közalapítvány eredményére.
9. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi kimutatások alapja, pontosan és megbízhatóan,
megfelelő részletességgel tükrözi a Közalapítvány ügyleteit.
10. A Közalapítvány megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett,
azokat zálog nem terheli.
11. Minden szerződésben rögzített kötelezettségünknek eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén
lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
12. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a 2000. évi C., Számviteli
törvény és a vonatkozó kormányrendeletek előírásaival összhangban készült pénzügyi
kimutatásokban mutatkozhatna.
13. A szükséges mértékben rendelkezésükre bocsátottuk azokat az információkat:
II.
III.

amelyek a számvitelen kívüliek, de a vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi
helyzetre hatást gyakorolnak;
amelyek a jogok- és kötelezettségek vállalásának éven belüli magyarázatára,
éven túli hatások gyakorlására lényeges és meghatározó szerepet töltenek be.

14. A titkárságnak nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a hatályos Pénzmosás
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben definiált visszaélések fogalmát
kimerítené.
Budapest, 2012. április 15.

(Kuratórium Elnöke)

(Kuratórium Titkára)

