
 

      KIEGÉSZITŐ    MELLÉKLET 

                civil szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 

 

 

1. A civil szervezet bemutatása 

 

A Mózeskosár Egyesület az Örökbefogadó Családokért . 

 a Fővárosi Bíróság    7.PK.61.109/1993/07 számú  végzésével  5408 számon vette 

nyilvántartásba. 

   Az egyesület székhelye:1023.Budapesz Borbolya u.14.fsz 4. 

adsz.18052507-1-41 

A Mózeskosár az örökbefogadó Családokért    - közhasznú civil szervezetként-  2012.január 1- 

jétől kettős  könyvvitel  vezetésére kötelezett a 2011.évi CLXXV. törvény   előírásai  

alapján. Éves beszámolóját a többszörösen módosított  2000.évi C. törvény, valamint a  

224/2000. (xii.19.) Korm. rendelet alapján készíti el .           

Az  Egyesület olyan önkéntes olyan önkéntes társadalmi szervezet, melynek általános célja, 

hogy tömörítse mindazokat, akik sorsuk munkájuk vagy életük bármely eseménye révén  

érintettek az örökbefogadásban vagy karitatív érzelmekkel viszonyulnak hozzá. 

 

Tevékenységi köre: 

Az örökbefogadók és szakemberek átadják  tapasztalataikat, és információkkal szolgálnak 

az örökbe fogadni szándékozóknak, és segítik őket a szülői szerepre való felkészülésben. 

Alkalmat teremt arra, hogy az örökbefogadó családok egymással találkoznak. 

Lehetőséget kínál szakemberekkel való konzultációra . 

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése 



       

saját tőke alakulása 

            Megnevezés              2012.év   e Ft                 2013.év e Ft 

Induló tőke      0   0 

Tőkeváltozás                 108              -265 

közhasznú tev. eredménye           108   -265 

 

Az egyesület saját tőkéje az elmúlt évhez képest  csökkent mivel pályázati támogatást nem 

kaptunk. 

 

A mérleghez kapcsolódó  kiegészítések 

Az egyesület  tárgyi eszközeinek az értéke nullára változott.  

A pénztár záró egyenlege   307 434,.- Ft bank  egyenleg  366.923,- Ft A tőkeváltozás    

az  előző  évek közhasznú eredményét tartalmazza . A tárgy évi közhasznú eredmény -265eFt 

 

Az  eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

Az egyesület által  kiadott könyv értékesítés  összege  752.625,- Ft ,Tagdíj bevételként  

 44.000,-Ft folyt  be. Az Szja 1%-felajánlások bevétele   211.687,- Ft  pénzügyi  műveletek  

bevétele 399,. Ft 

Szeptemberben sikeres  ankétot,   szerveztünk  , melyre meghívtuk a könyv szerzőjét 

Joyce Maguire Pavaot. Az ankét  összköltsége   807.358 Ft mely ( anyag, nyomda  ktg,  

bérleti díj, utazás ,posta  Ktg, egyéb szolgáltatásból tevődik  össze) 

Ezen felül anyag ktg. 14.352,- bérleti díj  30.000,- posta  3.425,-  egyéb szolgáltatás 184.267,. 

pályázati díj  6.400,-  könyvelés  152.400,-  bank ktg  50.368,- Ft.  

Alvállalkozói ktg  25.400,- Ft .költségünk volt. 

 



A Mózeskosár  az Örökbefogadó  Családokért  Egyesület tagjai  tevékenységüket  

társadalmi  munkában látják el. 

 

A Mózeskosár az Örökbefogadó Családokért 2013. évben  központi támogatásban nem 

 részesült, csak  az  1%  Szja felajánlások növelték a bevételét. 

A közalapítvány,  a  számviteli   szolgáltatások    elvégzésével   az     ADÓPERFEKT  BT  

 könyvelőirodát ( 1093 Budapest Lónyay u 58)  bízta meg. A könyvelést Asbóth  Miklósné 

 mérlegképes könyvelő ( regisztrációs szám  138821) végzi. 

 

 

Budapest 2014. április  10. 

 

 

                                  Hevesi Katalin  

            

                    elnök  

 

 

  

                          


