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1. Általános információk a beszámolóhoz 

1.1. A gazdálkodó bemutatása 

A Társaság fő tevékenységi köre: 

9499 08    M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység  

Cégnév:          Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Rövidített név:  Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 

Székhely:          1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. 

Telephely:   1024 Budapest, Széll Kálmán tér 9. 

   1137 Budapest, Szent István körút 18. 3. emelet 4. 

Honlap:                 www.csalad.hu 

Cégjegyzékszám:       01-09-283975 

Adószám:                  11673260-2-41 

Statisztikai szám:       11673260-9499-572-01 

A Társaság törzstőkéje:  6 300 000 Ft 

Ügyvezető:                  Dr. Szuromi-Kovács Ágnes 

A Társaság Felügyelő Bizottsága 3 tagból áll, 1 fő elnök, 2 fő tag 

Balogh Katalin  

Kummerné Csürke Ilidkó 

Káply Mátyás 

Bejegyzés időpontja:     1998. június 23. 

Tulajdonos neve:            Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 

Részesedésük mértéke:  100 %, 
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Pénzforgalmi jelzőszámok:    

Magyar Államkincstár  10032000-00336066-00000017 

Magyar Államkincstár  10032000-00336066-00000024  

Magyar Államkincstár  10032000-00336066-00000031  

Magyar Államkincstár            10032000-00336066-00000048  

Magyar Államkincstár  10032000-00336066-00000055 

Magyar Államkincstár  10032000-00336066-00070010 

Magyar Államkincstár  10032000-00336066-00060011 

1.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei 

Jelen beszámoló a 2021. január 01. – 2021. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg 

fordulónapja 2021. december 31. 

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt 

fenn, a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. a belátható jövőben is 

fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés 

beszüntetése vagy jelentős csökkenése. 

1.3. A beszámoló közreműködői 

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy 

mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett 

könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító 

engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy: Czinke 

Erzsébet (regisztrációs száma: 163163). 

A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli beszámolóját (a 

mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet) a hely és a kelet feltüntetésével 

a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. képviseletére jogosult alábbi 

személy köteles aláírni: Dr. Szuromi-Kovács Ágnes ügyvezető. Lakcíme: 1131 Budapest, Sógor 

utca 21. 

A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. legfőbb irányító szervének 

döntése értelmében a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát 

könyvvizsgáló ellenőrizte. 
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A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló adatai: 

A-GENI Könyvvizsgáló és Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság 

HU-1085 Budapest, Üllői u. 16/B 2.em. 11. Cégjegyzékszám: 01-09-711208 

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: 

Litvai Enikő Katalin (an.: Nick Irén Margit) (kamarai regisztrációs száma: 006506) 

2040 Budaörs, Farkasréti utca 92. 

1.4. Beszámoló nyilvánossága 

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a 

jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a székhelyen és az interneten is megtekinthetők. A 

székhely pontos címe: 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35. A beszámolót tartalmazó honlap: 

www.csalad.hu/rolunk. 

2. A számviteli politika alkalmazása 

2.1. A könyvvezetés módja 

A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. könyveit magyar nyelven, a 

kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása 

és működtetése, a beszámoló összeállítása a gazdasági igazgatóság feladata. 

2.2. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme 

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok ezer forintban 

kerülnek feltüntetésre. 

2.3. Alkalmazott számviteli szabályok 

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Családbarát Magyarország 

Központ Nonprofit Közhasznú Kft. kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a 

törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. 

2.4. A számviteli politika tárgyévi változása 

A tárgyévben a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli 

politikájában csak olyan változás történt, amely - lévén az korábban nem volt szabályozva, 

illetőleg volt szabályozva, de a szabály alkalmazására érintettség hiányában nem került sor - a 

valós és megbízható kép megítélését érdemben nem befolyásolta. 
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2.5. Beszámoló választott formája és típusa 

A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. a tárgyidőszakra éves 

beszámolót készít. 

Az eredmény megállapításának választott módja: Összköltség eljárás. 

A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. a beszámolóban a mérleget A 

változatban állította össze. 

A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került 

összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő 

értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó. 

 

2.6. Üzleti jelentés 

A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. a számviteli beszámolóval 

összhangban a hatályos előírásoknak megfelelő tartalommal üzleti jelentést is készít, melynek 

nyilvánosságát az előírásoknak megfelelően biztosítja. 

 

2.7. Mérlegkészítés választott időpontja 

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági 

események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott 

időpontja: 2022. február 28. 

 

2.8. Jelentős összegű hibák értelmezése 

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, 

ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített 

beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja 

meg az 1 millió Ft-ot - vagy ennek megfelelő devizaösszeget - akkor az 1 millió Ft. Ebben az 

esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem 

elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra. 

2.9. Devizás tételek értékelése 

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és 

kötelezettségek a számviteli politikában rögzített módon a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, 

hivatalos devizaárfolyamon történik. 
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2.10. Értékcsökkenési leírás elszámolása 

Értékcsökkenési leírás módja 

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés leírás elszámolása időarányosan (többségében 

lineáris  leírási módszerrel, kivéve az immateriális javak/szellemi terméknél, ahol van olyan 

eszköz, melynél a progresszív leírási módszert alkalmazzuk) történik. 

A tárgyi eszközök hasznos élettartamának meghatározása egyedileg, az adott eszköz 

sajátosságainak, a használat körülményeinek figyelembevételével történik. Az egyes tételek 

hasznos élettartama általában: 

Tétel megnevezése Élettartam (év) 

Ingatlanok és vagyoni értékű jogok                                                                                       20 

Műszaki berendezések, gépek, járművek                                                                                    3 

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek                                                                              7 

A tárgyi eszközök leírási kulcsának meghatározása egyedileg, az adott eszköz 

sajátosságainak, a használat körülményeinek figyelembevételével történik. Az egyes tételek 

leírási kulcsa általában: 

Tétel megnevezése Kulcs (%) 

Ingatlanok és vagyoni értékű jogok                                                                                       5 

Műszaki berendezések, gépek, járművek                                                                                    33,3 

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek                                                                              14,5 

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága 

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban 

- havonta kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a 

kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt 

megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik. 

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása 

A 200 e Ft, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni 

értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor 

értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül.  

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 

Terven felüli értékcsökkenést akkor számolunk el, ha az immateriális javak, tárgyi 

eszközök könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint az eszköz piaci 

értéke, ennek egyeztetése és megállapítása az év végi fordulónappal történik. 

Terven felüli értékcsökkenést a 2021. évben a Társaság nem számolt el. 
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Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása 

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban az esetleges 

jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt 

további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek. 

2.11. Értékvesztések elszámolása 

Értékvesztést a Társaság az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló 

és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a 

hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az 

előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő 

követelésjellegű tételeket is) értékvesztést számolt el - a mérlegkészítés időpontjában 

rendelkezésre álló információk alapján - a követelés könyv szerinti értéke és a követelés 

várhatóan megtérülő összege közötti - veszteségjellegű - különbözet összegében. 

2.12. Értékhelyesbítések alkalmazása 

A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. az értékhelyesbítés 

lehetőségét nem alkalmazta, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés 

értékelési tartaléka nem szerepel. 

2.13. Valós értéken történő értékelés 

A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. a valós értéken történő 

értékelés lehetőségét nem alkalmazta, így a mérlegben ehhez kapcsolódóan sem értékelési 

különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás 

ehhez kapcsolódóan értékelési különbözetet nem tartalmaz. 

2.14. Alapítás-átszervezés költségei 

Alapítás-átszervezés költségei nem merültek fel a Családbarát Magyarország Központ 

Nonprofit Közhasznú Kft-nél. 

2.15. Vásárolt készletek értékelése 

A vásárolt készletek a mérlegben FIFO módszerrel megállapított áron jelennek meg. 

2.16. Saját termelésű készletek értékelése 

A saját előállítású termékek, végzett szolgáltatások önköltségének megállapítása az önköltség-

számítási szabályzat szerint történik utókalkulációval. 
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2.17. Céltartalék-képzés szabályai 

A Társaság 2021. évben a várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre céltartalékot 

képzett. A céltartalékok a költségek támogatás terhére történő elszámolásával kapcsolatos 

kockázatos tételek fedezetére, szakszerű kezelésére kerültek megképzésre. 

2.18. Leltározási szabályok 

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, 

az általános szabályoknak megfelelően történt. 

2.19. Pénzkezelési szabályok 

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt 

szabályok szerint történt. 

2.20. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk 

A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. tevékenysége alapján az 

alábbi, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos, más jogszabály által előírt információk közlésére 

kötelezett; a 2021. üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok az alábbiak: 

- családpolitikai feladatok, 

- a gyermek- és ifjúságpolitikával összefüggő feladatok, 

- közreműködői szolgáltatások nyújtása, 

- közreműködés az emberkereskedelem áldozatainak azonosításában (Társaságunk 

szervezetrendszerén belül működik az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat), 

- közreműködés a koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztés keretében történő 

rendszerszintű fejlesztésével kapcsolatos feladatok koordinálásában, 

- hatásvizsgálatok, adatgyűjtés, tényfeltáró, elemző, stratégiai és döntés-előkészítő 

tanulmányok készítése családpolitikai, ifjúságpolitikai stratégiai döntések megalapozására, 

- a kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépést elősegítő nemzeti stratégiai célok 

meghatározásáról szóló 30/2015. (VII.7.) OGY határozatban foglaltak megvalósítása 

érdekében a kapcsolati erőszak áldozatai számára az esetleges krízishelyzetben való, 

lehetőség szerinti azonnali és éjjel-nappal elérhető segítségnyújtási lehetőségek biztosításában 

való közreműködés a korszerű távközlési és informatikai eszközök felhasználásával, 

- szakmai továbbképzések és műhelyek szervezése, szakmai információs fórumként honlap 

működtetése,  
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- vállalkozások munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztése, társadalmi 

felelősségvállalás erősítése és szolgáltató szerepének növelése, illetve a szociális partnerek 

társadalmi és munkaerőpiaci szerepvállalásának erősítése, képviseleti erejének növelése, 

kapacitásaik fejlesztése, 

- kiemelt projektek tervezése és programok megvalósítása, 

- EMMIKE munkahelyi bölcsőde kialakítása, fenntartása. 

A fentieken túlmenően Társaságunk az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves 

fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016 (II.9.)  Korm. határozat alapján az alábbi 

kiemelt projektek megvalósításában vesz részt: 

- EFOP-1.2.4-VEKOP-16-2016-00001 Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése, 

- EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 A koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése. 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének 

megállapításáról szóló 1006/2016. (I.18.) Korm. határozat alapján meghirdetett, standard 

kiválasztási eljárásrendű konstrukció keretében:  

- a GINOP-5.3.5-18-2019-00149 azonosító számú programot 2020. tavaszától kezdődően 

valósítja meg konzorciumi tagként (konzorcium vezetője: Építő-, Fa- és Építőanyagipari 

Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége). 

- GINOP-5.3.5-18-2020-00159 azonosító számú programot 2021 tavaszától kezdődően 

valósítja meg konzorciumi tagként (konzorcium vezetője: Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók 

Országos Szövetsége). 

A Tempus Közalapítványhoz benyújtott szakmai program alapján végzett támogatott 

programjaink: 

- OKIT – Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat működtetése, 

- Családbarát ország projekt megvalósítása folyamatosan, 

- Családbarát Ügyfélpont kialakítása és online tanácsadás nyújtása, 

- Az emberkereskedelem áldozatainak reintegrációja témájában kutatás megvalósítása. 

XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztési fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok, 

10. Nemzeti Helyreállítási Alap finanszírozásában: 

- RRF-1.0.0-2021-00001 - Tudásmegosztás a bölcsődei nevelés kapacitásfejlesztésében 

című kiemelt projektelőkészítő projektben konzorciumi tagként veszünk részt, 

konzorciumvezető a Lechner Nonprofit Kft. 

A Társaság a közhasznú nonprofit tevékenysége mellett vállalkozási tevékenység keretében 

folytatott varrodai és nyomdai tevékenységét 2021. évben megszüntette. 
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2020-ban az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával kialakításra került a Társaság 

székhelyén egy munkahelyi bölcsőde, melynek üzemeltetése 2021-ben is sikeresen 

folytatódott. A Társaság a bölcsőde működtetése mellett, ellátási díj megfizetésével étkeztetést 

biztosít.  

3. Elemzések 

3.1. Adatok változása 
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Eredményadatok 

 

3.2. Vagyoni helyzet 

A saját tőke az előző évhez képest  519 991 e Ft-tal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett 

tőke az előző évhez képest 300 e Ft-tal nőtt. A nyitó egyenlegben lekötött tartalékként 

nyilvántartott összeg, a tulajdonos általi pótbefizetést tartalmazta, mely az év folyamán 

visszafizetésre került. A tulajdonos által tőkeemelésre átadott további 2 443 609 e Ft-tal a 

Társaság a tőketartalékot növelte. 

A kötelezettségek az előző évhez képest 5 345 826 e Ft-tal nőttek, a változás 91,84%, melyet 

a Családbarát ország projekt átminősítése okozza a rövid lejáratú kötelezettségek között  

3.3. Likviditás és fizetőképesség 

A pénzeszközök állománya 5 080 266 e Ft, a jelentős növekedést az év közben indult projektek 

finanszírozására befolyt előleg, illetve a tulajdonos által tőkeemelésre átadott összeg okozza. 

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta értéke az előző évben 32,86%, a tárgyévben 

45,89% volt. 

A rövid távú likviditást (a forgóeszközöknek a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított 

aránya)  az előző évben 37,13%, a tárgyévben 47,17% volt. 

A likviditási mutató (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző 

évben 37,13%, a tárgyévben 47,17% volt. 



-12- 

Családbarát Magyarország Központ Nonprofit 

Közhasznú Kft. 

Kiegészítő melléklet 

 

3.4. Jövedelmezőség 

A Társaság összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 3 204 667 e Ft, a 

tárgyévben 2 326 226 e Ft volt. Az összes bevétel az előző évhez képest  878 441 e Ft 

összeggel csökkent. 

Az adózott eredmény az előző évben 9 981 e Ft, a tárgyévben   -1 921 903 e Ft volt, mely az 

előző évhez képest 1 931 884 e Ft értékkel csökkent. 

3.5. Cash flow-kimutatás  
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4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

4.1. Előző évek módosítása 

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek 

minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai a korábbi időszakra vonatkozóan 

korrekciókat nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaz. 

4.2. Sajátos tételbesorolások 

A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos 

besorolása bemutatást kívánna. 

4.3. Összehasonlíthatóság 

Össze nem hasonlítható adatok 

A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. mérlegében az adatok - az 

esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti 

év megfelelő adatával. 

Tétel átsorolások 

A mérlegben az előző üzleti évhez képest - az esetleges jogszabályi változások miatti 

átrendezéseken túl - az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése saját hatáskörben 

meghozott számvitelpolitikai döntések miatt nem változott. 

Értékelési elvek változása 

Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - az esetleges jogszabályi 

előírások változásain túl - nem változtak. 

4.4. A mérleg tagolása 

Új tételek a mérlegben 

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. 

Tételek tovább tagolása a mérlegben 

A mérleg tételei tovább tagolásának lehetőségével a Családbarát Magyarország Központ 

Nonprofit Közhasznú Kft. a tárgyidőszakban nem élt. 

Tételek elhagyása a mérlegben 

A mérlegben - az áttekinthetőség és az összehasonlíthatóság érdekében - az előírt séma 

szerinti összes tétel feltüntetésre került, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban. 



-14- 

Családbarát Magyarország Központ Nonprofit 

Közhasznú Kft. 

Kiegészítő melléklet 

 

4.5. Valós értéken történő értékelés bemutatása 

Pénzügyi instrumentumok 

A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. pénzügyi instrumentumait sem 

az előző évben, sem a tárgyévben valós értéken történő értékelés címen nem értékelte át. 

Piaci érték (jelenérték) meghatározása 

Tekintettel arra, hogy a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. a valós 

értéken történő értékelés lehetőségével nem élt, így a piaci érték (jelenérték) 

meghatározásának módját nem határozta meg. 

4.6. Mérlegen kívüli tételek 

Nyitott származékos ügyletek 

A gazdálkodónak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti 

függő, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettsége nincs. 

Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek 

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet 

értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt. 

Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek 

A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. lényeges kockázatot vagy 

előnyt jelentő, mérlegben nem szereplő tételei és megállapodásai nincsenek. 

4.7. Befektetett eszközök 

Bruttó érték alakulása 

Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja be mérlegtételenként 

az alábbi táblázat: 
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Bruttó érték alakulása 

 

 

 

Halmozott értékcsökkenés alakulása 

Az immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének alakulását mutatja be 

mérlegtételenként az alábbi táblázat: 

 

Halmozott értékcsökkenés alakulása 
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Terv szerinti értékcsökkenés alakulása 

A tárgyévi terv szerinti értékcsökkenési leírás megoszlását mutatja be mérlegtételenként az 

alábbi táblázat: 

Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés 

 

 

Terven felüli értékcsökkenés 

A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására vagy annak visszaírására nem 

került sor. 

Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása 

A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem 

került sor. 

Értékcsökkenési leírás újbóli megállapítása 

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása vagy annak visszaírása kapcsán a 

beszámolási időszakban terv szerinti értékcsökkenési leírás ismételt megállapítására egyetlen 

eszköz esetében sem került sor. 

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei 

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Befektetett pénzügyi eszköz nem szerepel. 

 

 



-17- 

Családbarát Magyarország Központ Nonprofit 

Közhasznú Kft. 

Kiegészítő melléklet 

 

4.8. Forgóeszközök 

Készletek értékvesztései 

A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. mérlegében a készletekhez 

kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem 

szerepel, ilyen címen visszaírásra nem került sor. 

Készletek tételei 

A mérlegben szereplő készletek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összegei és 

azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: 

Készletek tételei 

 

 

A készletek jelentős csökkenését a családbarát csomagok kész-, félkész és befejezetlen 

termékeinek kiosztása, a nyomdai kiadványok és ezek alapanyagai, valamint az adomány 

alapanyagok felhasználása okozta. 

Követelések alakulása 

A követelések és a kapcsolódó értékvesztések alakulását mutatja be mérlegtételenként az 

alábbi táblázat: 

Követelések értékelése 
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Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben 

Kapcsolt vállalkozás a Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft. A fordulónapon 

kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés nem állt fenn. 

Követelések jelentős tételei 

Egyéb követelések 

 

Hátrasorolt eszközök 

A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál 

vagy a kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a 

tárgyévben nem szerepel. 

4.9. Aktív időbeli elhatárolások 

Bevételek aktív időbeli elhatárolásai 

Az elhatárolások tartalmazzák a támogatási szerződésekkel kapcsolatos elszámolásokat és a 

költségek, ráfordítások következő időszakot érintő részét. 

A mérleg valódiság és összemérés elvének érvényesítésének érdekében élünk a számviteli 

törvény 33. §. (7) bekezdésben biztosított lehetőséggel a Társaságnál futó valamennyi 

támogatás típus esetében. 

A támogatási szerződésekkel kapcsolatos aktív időbeli elhatárolásokat tételesen az 1. számú 

melléklet tartalmazza. 

Bevételek aktív időbeli elhatárolásai 
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Elhatárolt költségek és ráfordítások 

Az aktív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek és ráfordítások a tárgyévben nem 

keletkeztek. 

 

Halasztott ráfordítások 

A mérlegben aktív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott ráfordítások a tárgyévben nem 

szerepelnek. 

4.10. Saját tőke 

Saját tőke elemeinek változása 

A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. saját tőkéje a tárgyidőszakban 

az előző évi adózott eredmény eredménytartalékba történt átvezetését, a tulajdonosi 

pótbefizetést és a tárgyévi adózott eredményt tartalmazza. 

A saját tőke elemeinek tárgyévi változásait az alábbi táblázat mutatja be: 

Eredmény hatása a saját tőke alakulására 

 

Jegyzett tőke alakulása 

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban 300 e Ft-tal nőtt. 

Jegyzett, de be nem fizetett tőke 

A Társaság beszámolójában jegyzett, de be nem fizetett tőke nem szerepel. 

Tőketartalék jogcímei 

A tőketartalék a tulajdonos által az ázsiós tőkeemelés címén fizetett 2 443 609 e Ft-ot 

tartalmazza. 
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Lekötött tartalék jogcímei 

A mérlegben a lekötött tartalékok között nyilvántartott tulajdonosi pótbefizetés a tárgyévben 

visszafizetésre került. 

Értékelési tartalék jelentős tételei 

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel. 

Adózott eredmény 

A tárgyévben keletkezett adózott eredmény az eredménytartalékba kerül átvezetésre, a 

Társaság nonprofit jellege miatt nem fizet ki osztalékot. 

Tőkemegfelelés 

Az előző évi saját tőke összege 7 099 e Ft volt, mely a tárgyévben 527 090 e Ft. 

4.11. Kötelezettségek 

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek 

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több, mint öt 

év. 

Biztosított kötelezettségek 

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal 

biztosított kötelezettség nem szerepel. 

Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei 

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hátrasorolt kötelezettség nem szerepel. 

Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei 

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hosszú lejáratú kötelezettség nem szerepel. 

Kötelezettségek átsorolása 

A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül 

esedékes törlesztése átsorolására nem került sor. 

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei 

A támogatási előlegeket részletesen az 1. számú melléklet tartalmazza. 
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Rövid lejáratú kötelezettségek 

 

 

4.12. Passzív időbeli elhatárolások 

Elhatárolt bevételek 

Elhatárolt bevételek tételei 

 

 

 

Elhatárolt bevételként az adományként kapott varrodai és nyomdai alapanyag készleten lévő 

értékét tartjuk nyilván. 

Elhatárolt költségek, ráfordítások 

Tárgyévben a költségek ellentételezésére passzív időbeli elhatárolás nem keletkezett. 
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Halasztott bevételek 

Halasztott bevételek alakulása 

 

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott bevételek összegei a támogatási 

szerződések keretében beszerzett tárgyi eszközök időarányos értékcsökkenését tartalmazza, 

valamint az uniós projektek elszámolásainak elfogadott flat rate összegeit. 

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

5.1. Előző évek módosítása 

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek 

minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra 

vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak. 

5.2. Össze nem hasonlítható adatok 

A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. eredménykimutatásában az 

adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az 

előző üzleti év megfelelő adatával. 

5.3. Az eredménykimutatás tagolása 

Összevont tételek az eredménykimutatásban 

A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. az eredménykimutatás arab 

számmal jelzett tételei összevonásának lehetőségével a tárgyévben nem élt. 

Új tételek az eredménykimutatásban 

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek. 

Tovább tagolt tételek az eredménykimutatásban 

Az eredménykimutatás tételei tovább tagolásának lehetőségével a Családbarát Magyarország 

Központ Nonprofit Közhasznú Kft. a tárgyidőszakban nem élt. 

Tételek elhagyása az eredménykimutatásban 

Az eredménykimutatásban - az áttekinthetőség és az összehasonlíthatóság érdekében - az 

előírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre kerül, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az 

adott sorban. 
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5.4. Bevételek 

Bevételek alakulása 

A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. bevételeinek megoszlását, és 

azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 

Bevételek alakulása és megoszlása 

 

 

 

Árbevétel tevékenységenként 

Tevékenységenkénti árbevétel alakulása 

 

Export árbevétel bemutatása 

A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. a beszámolási időszakban 

exportértékesítést nem teljesített. 

Exporttámogatás felhasználása 

A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. a beszámolási időszakban 

exporttámogatást nem vett igénybe. 
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Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei 

 

Az aktivált saját termelésű készletek változás során a nyomdában és varrodában készített 

késztermékek, félkész-, befejezetlen termékekhez kapcsolódó önköltségek és a készletek 

állománycsökkenés egyenlege látható. 

5.5. Ráfordítások 

Ráfordítások alakulása 

A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. ráfordításainak megoszlását, 

és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 

 

Ráfordítások alakulása és megoszlása 

 

Anyagjellegű ráfordítások tételei 

Az anyagjellegű ráfordítások soron a vásárolt anyagokat, igénybe vett – vásárolt – 

szolgáltatásokat, az egyéb szolgáltatásokat és az eladott közvetített szolgáltatások értékét 

mutatjuk ki.  

 

Anyagjellegű ráfordítások tételei 
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Személyi jellegű ráfordítások tételei 

A személyi jellegű ráfordítások között tartjuk nyilván a munkavállalókhoz kapcsolódó 

költségeket.  

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei 

 

 

A Személyi jellegű ráfordítások csökkenését az előző évhez képest a varrodai és nyomdai 

tevékenység megszüntetése, az egyik nagy uniós projekt kifutása eredményezte. 

 

Költségek költségnemenként 

 

Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása 

 

 

A költségnemek jelentős változása a személyi jellegű ráfordítások soron tapasztalható az előző 

évhez képest. 
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Igénybe vett szolgáltatások tételei 

A tárgyidőszakban igénybe vett szolgáltatások költségeinek jelentős tételeit mutatja be 

jogcímenként az alábbi táblázat: 

 

Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei 

A tárgyidőszakban kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem került elszámolásra. 

Egyéb ráfordítás tételei 

Az egyéb ráfordításokban jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az 

alábbiak: 
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Egyéb ráfordítások jelentős tételei 

 

Az egyéb ráfordítások tételei a projektek keretében, a kedvezményezett járásokban kiosztott 

családbarát csomagok értékét, a képzések során a résztvevőknek kiosztott képzési anyagok, 

kiadványok, szóróanyagok átadását, a gépjárművek adóit, valamint a támogatások terhére 

elszámolt tételek korrekcióját, korábbi évek tevékenységére vonatkozó felülvizsgálat 

eredményeként megfogalmazott intézkedési terv végrehajtásával kapcsolatos várható 

szakértői kiadásokra képzett céltartalék összegét tartalmazza. 

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei 

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek ráfordításai sorának tárgyidőszaki adatában - 

forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. 

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások 

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség nem került 

elszámolásra, azonban az egyéb ráfordítások között a költségek támogatás terhére történő 

elszámolásával kapcsolatos kockázatos tételek rendezése és fedezetére képzett céltartalék 

szerepel. 

5.6. Adófizetési kötelezettség 

Társasági adó megállapítása 

A társasági adó megállapítására a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, az általános 

szabályok szerint került sor. 

Adóalap módosító tételek 

A tárgyévi társasági adó alapját módosító tételeket mutatják be - az adóbevallás adatai alapján 

- az alábbi adatok: 
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Adózás előtti eredményt csökkentő tételek 

 

Adózás előtti eredményt növelő tételek 

 

 

Adófizetési kötelezettség változása 

A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. adófizetési kötelezettsége 

körében - az esetleges jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely 

az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót kívánna. 

6. Tájékoztató adatok 

6.1. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások 

Vezető tisztségviselők munkadíja 

A vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért az üzleti év után 

kizárólag munkabérben részesültek. Járandóságuk összegét mutatja be az alábbi táblázat: 

Vezető tisztségviselők munkabére 
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Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái 

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben 

semmiféle előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia 

vállalására nem került sor. 

Könyvvizsgáló által felszámított díjak 

A 2021. évi könyvvizsgálati díj 1 540 e Ft + ÁFA.  

6.2. Bér- és létszámadatok 

Létszámadatok 

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát mutatja be az alábbi 

táblázat: 

Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása 

 

 

Béradatok 

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltségét mutatja be az alábbi táblázat: 

Bérköltség megoszlása 

 

 

 

Munkavállalók személyi jellegű egyéb kifizetései 

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók személyi jellegű kifizetéseket mutatja be az alábbi 

táblázat: 
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Béren kívüli juttatások megoszlása 

 

 

Bérjárulékok jogcímenként 

A tárgyidőszakban elszámolt bérjárulékokat mutatja be jogcímenként az alábbi táblázat: 

Bérjárulékok jogcímenként 

 

 

6.3. Környezetvédelem 

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok 

A tevékenység jellegéből adódóan a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú 

Kft. közvetlenül nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, 

környezetre káros anyagok elenyészők. 

Környezetvédelmi költségek 

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben 

költség nem került elszámolásra. 
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Környezetvédelmi céltartalékok 

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek 

fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt. 

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek 

A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a 

fordulónapon nem állt fenn. 

6.4. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok 

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő 

a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő 

bemutatásához. 

6.5. Kiegészítések 

A szakmai tevékenységek, események és rendezvények előkészítési és lebonyolítási 

ütemezését kiemelten befolyásolta a SARS-CoV-2 vírus okozta járványhelyzet. A járvány miatt 

a 2020. és 2021. üzleti évekről a 2022. üzleti évre húzódnak át a rendezvényszervezési 

feladatok (elmaradt rendezvények és tréningek megtartása). A 2021-es évben komoly kihívást 

jelentett a tevékenységek online térben történő megvalósítása, a célcsoportok toborzása. 

Ennek érdekében az alábbi intézkedéseket tettük: 

- Lefejlesztett képzéseink e-learning és/vagy blended képzéssé történő átalakítása. 

- Fejlesztés alatt álló képzési anyagainak online változatának elkészítése, frissítése a 

visszajelzések alapján. 

- Képzésekhez kapcsolódó engedélyeztetési folyamatok indítása a módosítások 

függvényében. 

- Workshopok és egyéb rendezvények online formájú megvalósításra történő átállása. 

- A különböző tevékenységek online és offline elérhetőségének egyidejű biztosítása a 

jelentkezők számára. 

- Az online olvasottság növelése és független források biztosítása érdekében Táraságunk 

2019-ben megpályázta a Google For Nonprofits pályázatot, amelyen nonprofit jellegű 

cégek indulhatnak, és azt megnyerve saját Google Grants hirdetési fiókot biztosítottak 

nekünk. Az Ad Grants havonta 10 000 USD értékű természetbeni szöveges hirdetést 

biztosít a szervezeteknek. Ennek felhasználásával és folyamatos 

optimalizálásával/menedzselésével mára elértük azt, hogy a csalad.hu napi 

látogatottságának átlagosan 10-20%-át ez a lehetőség biztosítja. A rendelkezésre álló 

keret, - amennyiben folyamatosan megfelelünk az elvárásoknak - 4 évig biztosított 

(2023. év). 

- Microsoft Teams folyamatos használata a nonprofit szervezeti adottságból kifolyólag. 
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