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1.Számviteli beszámoló

a., Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolójának mérlege

REMÉNY MAGYARORSZÁGÉRT ALAPÍTV ÁNY

egyéb szervezet megnevezése

ÉV: 2012

EREDMÉNYLEVEZETÉS

MÉRLEG
adatok E Ft-ban

Előző

Sor-szám A tétel megnevezése Előző év év(ek) Tárgyévhelyesbí-
tései

a b c d e

1 A. Befektetett eszközök O O O
2 1. IMMA TERlALIS JA VAK O O
" II. TARGYI ESZKÖZÖK O O.)

BEFEKTETETT PENZÜGYI
4 Ifl. ESZKÖZÖK O O

5 B. Forgóeszközök 1838 O 1321

6 1. KÉSZLETEK O O

7 II. KÖVETELÉSEK O 600

8 Ill. ÉRTÉKPAPÍROK O O

9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 1838 721

10 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1838 O 1321

II C. Saját tőke 1838 O 1321

12 1. INDULÓ TÖKE 750 750

13 II. TÖKEVÁLTOZÁS 1256 1088

14 ILL LEKÖTÖTT TARTALÉK
15 IV. TARGYEVIEREDMENY

ALAPTEVÉKENYSÉGBÖL,
KÖZHASZNÚ
TEVÉKENYSÉGBÖL -168 -517
TARGYEVIEREDMENY
VÁLLALKOZÁSI

16 V. TEVÉKENYSÉGBÖL O O

17 D. Tartalék O O

18 E. Céltartalékok O O

19 F. Kötelezettségek O O O
HOSSZU LEJARATU

20 1. KÖTELEZETTSÉGEK O O
RÖVID LEJARATU

21 II. KÖTELEZETTSÉGEK O O

22 FORRÁSOK ÖSSZESEN 1838 O 1321



EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E
Ft-ban

Előző

Sor-szám A tétel megnevezése Előző év(ek) Tárgyévév helyesbí-
tései

a b c d e
1 A. ÖSSZES KÖZHASZNU

TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+11.) 1535 O 1376
Pénzügyileg rendezett bevételek

2 1. (1.+2.+3.+4.) 1535 O 1376
Közhasznú célú működésre kapott

3 1. támogatás 1518 O 1361
4 a) alapítótói O O

5 b) központi költségvetéstől 1094 558

6 c) helyi önkormányzattói O O
7 d) társadalombiztosítási O O
8 e) továbbutalási céllal kapott O O
9 f) egyéb támogatás 424 803
10 2. Pályázati úton elnyert támogatás O O

Közhasznú tevékenységből származó
11 3. bevétel O O
12 4. Egyéb bevétel 17 15
13 II. Pénzbevételt nem ielentő bevételek O O

B. VALLALKOZASITEVEKENYSEG
14 BEVÉTELE (1.+2.) O O O
IS l. Pénzügyileg rendezett bevételek O O
16 2. Pénzbevételt nem ielentő bevételek O O

TENYLEGES PENZBEVETELEK
17 C. (A./I.+B./l.) 1535 O 1376

PENZBEVETELT NEM JELENTO
18 D. BEVÉTELEK (A./II.+B./2.) O O O
19 E. KÖZHASZNU TEVEKENYSEG

RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.) 1703 O 1893
20 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 1703 1893
21 ebből: továbbutalt támogatások O O
22 2. Ráfordítástjelentő eszközváltozások O O
23 3. Ráfordítást jelentő elszámolások O O

4. Ráfordításként nem érvényesíthető
24 kiadások O O
25 F. VALLALKOZASI TEVEKENYSEG

RÁFORDÍTÁSAl (1.+2.+3.+4.) O O O
26 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások O O
27 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások O O
28 3. Ráfordítást jelentő elszámolások O O

4. Ráfordításként nem érvényesíthető
29 kiadások O O



EREDMÉNYLEVEZETÉS

Előző
Sor- A tétel megnevezése Előző év(ek) Tárgyévszám év helyesbí-

tései

a b c d e

30 G. TÁRGY ÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY (± 1.±2.) -168 O -517
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./1.-

31 E.l1.-E.l4.) -168 O -517
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye

32 (B.ll.-F.ll.-F.l4.) O O O
'l'l H. NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (± 1.±2.) O O OJJ

Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye
34 1. (A./II.-E.l2.-E./3.) O O O

Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye
35 2. (B./2.- F,/2.-F.l3.) O O O
36 1. ADÓZÁS ELOTTI EREDMÉNY (B./1.-F./I.)±H./2. O O O
37 J. Fizetendő társasági adó

38 K. TÁRGY ÉVI EREDMÉNY (± 1.±2.) -168 O -517
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A.lL+A./IL)-

-168 O -51739 1. (E./1.+E.l2.+E.l3.)

40 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I.-J.) O O O

adatok E
Ft-ban

2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról



Az alapítvány a 2012. évben költségvetési támogatást kapott

Rendelkező évben jutatott összeg (2012) 1.093.749-ft

Tárgyévet megelőző évben tart. összeg 692.880-Ft

Tárgyévben cél szerinti tev. felhasználás: 167.927-Ft

Tartalékolt keret: 524.953-Ft

Tartalékolás célja év végi gyermekrendezvények, szociális munka, gyermekotthon támogatás.

Tárgyévben felh. teljes összeg: 2.018.235-Ft

Tárgyévben felh. telj. összeg 399.533-Ft

Tárgyévben műk. felh. telj összeg 199.000-Ft

Tárgyévben célsz. tev. felhasznált telj. összeg 200.533-Ft

Tartalékolt teljes összeg: 1.618.702-Ft

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

2012. december 31-i állapot szerint:

adatok ezer forintban

Követelések: 600

Pénzeszközö k: 721

Eszközök összesen: 1.321

Induló tőke: 750

Tőkeváltozás: 1.088

Tárgyévi eredmény -517
alaptevékenységből

Források összesen: 1.321



Bevételek: 1.376.485 forintban

Kiadások: 1.893.385 forintban

Anyagköltség: 32.498-Ft

Bér költség: 1.215.600-Ft

Járulékok: 372.994-Ft

Szolg. egyéb kiadások: 135.787-Ft

Egyéb költség: 136.506-Ft

Kiadások összesen: 1.893.506- Ft

4. Cél szerinti juttatások kiadása

Nem volt cél szerinti juttatás.

5. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptói, a helyi
önkormányzattói a kisebbségi települési önkormányzattói, a települési
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattói és
mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

Ilyen támogatást az alapítványunk nem kapott.

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve
összegének kimutatása:

A vezető tisztségviselők semmilyen juttatást nem kaptak.

7.A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója



Az Alapítvány általánosan megfogalmazott célja:

"Azoknak a rászorulóknak afelkutatása, akiknek lehetőségeinkhez mérten a
leghatékonyabban tudunk segíteni, miközben örömöt és reményt viszünk az életükbe. "

Az Alapítvány alapító okiratában foglalt célja:

"Az Alapítvány célja hogy az Alapítói Okiratban meghatározott feladatainak teljesítése során

az 1997. 6vi Cl. VI. Tv. 26. $ c) pontja alapján közhasznú szervezetként az alábbi tartós és

közérdekű célok megvalósítása érdekében működjön:

a) egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kórházak segítése (véradás megszervezése,

műszerek, gyógyszerek vásárlása, a kórház betegápolási tevékenységének segítése, a

kórházban ápolt gyermekek foglalkoztatása);

b) szociális tevékenység, csa1ádsegítés (menhelyek létrehozása illetve létező menhelyek

támogatása gyógyszerrel, ruhával, csonka vagy létminimum alatt élő családok anyagi,

erkölcsi támogatása) ;

c) nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (hátrányos helyzetű gyermekek

képességfejlesztése, képzése, velük foglalkozó felnőttek képzése);

d) gyermek- és ifjúságvédelem (gyermekotthonok létrehozása, támogatása);"

Az Alapítvány feladatai külőnősen:

"a) gyermekotthonok humanitárius segítése és egyéb hátrányos sorsú vagy rászoruló
gyermekekkel foglalkozó intézmények támogatása (gyerekek nyaraltatása születésnapi
összejövetelek, gyermekprogramok szervezése magyar és külföldi résztvevőkkel;

b) gyógyszeradomány, ruha, étel, vitamin, oktatási segély, építkezési segély, ajándékok stb.)
amennyiben az Alapítvány forrásai lehetővé teszik, az Alapítvány céljait megvalósító
intézmény alapítása, fenntartása és működtetése;



c) fejlesztő programok támogatása önkéntesek által, rendszeres látogatások
gyermekotthonokba, fizikai erősítő foglalkozások stb.;

d) szakmai képzés (tanfolyam) önkéntesek részére Nyugat-Európából és USA-ból jött
szakértők bevonásával, olyan területeke, ahol speciális szakértelem szükséges, pl.
gyerekgyógyászat, torna, rehabilitáció, gyereknevelés stb.;

e) gyógyszersegély és egészségügyi eszközök a kórházaknak és más egészségügyi
intézményeknek;

f) adományok és segélyek összegyűjtése és az összegük felhasználása jelen alapszabályban
megfogalmazott célok érdekében;

g) egyéb olyan tevékenységek vállalása amelyek összhangban állnak az Alapítvány céljaival;

h) kapcsolattartás és együttműködés külföldi alapítványokkal."

A Remény Magyarországért Alapítvány rövid története

A HOPE worldwide nemzetközi alapítvány tagja vagyunk,(www.hopeww.org), amely
jelenleg: több mint 200 városban, 75 országban, mind a 6 kontinensen több mint 2 millió
embernek nyújt segítséget.

Az Alapítványt a külföldi HOPE worldwide tagjaként 1999-ben alapította Szabad Péter,
Szepessy Gábor és Pető Ildikó (azóta Varga Ildikó).

Az Alapítvány 1999 óta a 1022 Budapest Magasház utca 2-ben működött, (2010 januártól új
székhelyre költözött: Bp. 1135, Petneházy u.70-72). A kuratórium 4 tagja irányítja a
tevékenységeit (2010 januárjától ez a tagság is változott), a munkáját önkéntesek végzik.

A Remény Magyarországért Alapítvány egy önkéntes koordináló szervezet, hatalmas
önkéntesbázissal (130 ember). Egészen 2009-ig csak önkéntesekkel dolgozott, 2009
januárjától egy főt alkalmaz félállásban. A társadalom segítése leginkább nem az anyagi
hozzájárulásban, hanem az önkéntes óraszámban mérhető le.

A Remény Magyarországért Alapítvány 2012-es évben megvalósított szakmai
tevékenységének rövid összefoglalója

Az Alapítvány a 2012-es évben a következő programokat valósította meg:

1. Véradás szervezése partnerünkkel, a Magyar Vöröskereszt dolgozóival- az előző
évekhez hasonlóan, évente kétszer, alkalmanként négy óra alatt 30 - 50 ember
(önkéntes bázisunkból, illetve az utcáról is) ad vért.



II. Szabolcs utcai hajléktalankórház, partnerünk, látogatása: Az alacsony
költségvetésű intézményben lábadozó betegeket alig, vagy soha nem látogatják
családtagj aik, ismerőseik.

Havi rendszerességgel, alkalmanként 3 óra látogatással, 10 önkéntessel évesen
összesen 360 óra ráfordítás sal az Alapítvány célja enyhíteni országunk legkevésbé
segített rétegének szenvedésén, azáltal, hogy az önkéntesek kedvességet, törődést
visznek életükbe.

2012-ben megvalósított tevékenységek:

a. ételosztás (ünnepeken különleges)
b. ruhaosztás
c. beszélgetés betegekkel, meghallgatni őket

III.Hajléktalanoknak ruhagyűjtés, valamint szegény családok segítése, számos alkalmi
esetben felkérésre felajánlással

IV. Gyermeknapokon való részvétel és programszervezés
Minden évben a Kőbányai Gyermekjóléti Központ szervezésében részt
veszünk a Kőbányai gyermekprogramokon, ahol 6-8 önkéntessel arcfestést
biztosítunk.

v. Aporház utcai Átmeneti Otthonba évenként több játék, bútor-és ruhaadományt
viszünk segítve ezzel az ott lakó családok életét.

l.sz. határozat



A mai napon a kuratórium elnöke Kiss Szabó Zsolt, az 1. sz határozatával előterjeszti és a
kuratórium tagjaival együtt elfogadják az Alapítvány közhasznú szervezetre vonatkozó
jogszabályok szerinti éves beszámolóját, valamint elfogadják a közhasznúsági jelentést.

c--______ _ _
A közgyűlés helye I 113 5 Budapest Petneházy utca 70-72

r ------ ------ -------------

I A közgyűlés levezető elnöke, Kiss Szabó Zsolt
lb 'eosztasa

Időpont (dátum, óra) 2013.05.29
~ ------L-.

lAko
napi

izgyűlés Sorszám: 112013-01 A 20 12. évről szóló számviteli tv. szerinti beszámoló és közhasznúsági
rendje: mellékleteinek elfogadása

112013-02 Döntés a közzétételről

112013-03 Döntés az alapító okirat/alapszabály módosításáról
-

A levezető elnök a kuratóriumi ülést/közgyűlést megnyitja. A kuratóriumi ülést/közgyűlést
határozatképesnek nyilvánítja.

Ezt követően javaslatot tesz a jegyzőkönyv vezetőjének, illetve a hitelesítőknek a személyére.

r+"

I 0% IJegyzőkönyv Igen szavazat 100 % Nem: ü Tartózkodás
vezető I %

Tartózkodás I O%~Hitelesítő [ Igen szavazat
1

100 % INem: O

1%1 ~! I

A levezető elnök összegzi, hogya kuratórium/közgyűlés egyhangúlag jóváhagyta a
jegyzőkönyv vezetőjére és a hitelesítő személyére tett javaslatot. Felkéri a megválasztott
személyeket a feladatuk gyakorlására.

,-S_o_rs_z_ám_:-----.J§ü 13-O1 [!\20i2.év;öl ;;Óló számviteli tv. szerinti beszámoló és



Előterjesztő.
szóbeli kiegészítés Levezető

elnök

-ÖZJ1élSZJ1úsági rnellékleteinek elfogadása

Szóbe i kiegészítésként megjegyzi, hogy a beszámoló ban és
közhasznúsági mellékleteiben szereplő adatok a
kuratórium/közgyűlés tagjai számára ismertek.

Szavazás a
napirendről.

Igen 100.00% Nern 0,00% Tartózkodá O,OOQ.[,
szavazat: 57"1\·i17.·11:

Sorszám: l/20U-'Ü0 Döntés az alapító okirat/alapszabály módosításáról

E1őrerj<:.Sv,Ö, szóbeli
kiegészítés

.................. SzÓbeli kiegészfrésként lm~gicgy,·j, hogy al. alapító okiratot nem kell
Levezető elnök módösítai i

Szavazás a
napirendről.

[
~ - - - - rA levezető elnök megálla: ilJ-'a-,-I-lo-g)~-a-k-urmóriumi 'lIes:_~ü-"z-g-yül~~---

Határozat: tagjai az alapító okirator/alapszabályt egységes svcrkczctbeu a
1módosűásokkal cgyii'~ _ 1 egyhangú Jag (:'1~ogadUk.J

Igen
szavazat: lOO,OOSo

)jern

szavazat:
Tartózkodás:

O,OO~'O o,OOOó

/2013-02 A kuratóri Lim tagj ai gyhangúlag elfogadták. hogy a közzé étel az Alapitvány
honlapján történjen, a szervezetre vonatkozó jogszabályok szerí ti éves beszámolójának.
valamint elfogadják a közl asznúsági jelentés feltöltése.

Kuratórium tagjai:

Kiss Sz.abó Zsolt
(egyben 1 vezető elnök}

Kevin A. Eve 1 .engyel-Eve Tímea

Remény Magyarországért Alapitvány
1135 Budapest. Petneházy u. 70-72.

Adószám: 18169263-1-41
BS2S2.. 10700079-4392r,907-51 100005



Budapest, 2013.05.29.

&., ~~ 7··t,
Kiss Szabó Zsolt

az egyéb szervezet vezetője

képviselője


