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A kettős
egyszerűsített

könywitelt
beszámolója

vezető egyéb SZerveZet
és közhasznúsági melléklete I vl<-t+z

Szervezet neve:

''Korán Érkeztem'' Közhasznú Egyestilet a Koraszütött Gyermekekért és Családjukért

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
(Ad atok ezer fori ntb an.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKoZoK (AKTíVÁK)

A. BeÍektetetteszközök

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök

lll. Befektetett pénzügyi eszközök

B. ForgóeszkozÖk 1"3C 67L

l. Készletek

ll. Követelések

lll. Értékpapírok

lV. Pénzeszközök 1-30 674
c. AktíV időbeli elhatárolások

ESZKOZOK OSSZESEN 130 67a
FoRRÁSoK (PASSZíVAK)
D. Saját tőke

r_30 6s
l. lnduló tőke/jegyzett tőke

l l. Tókeváltozás/eredmény 2S 130

lll. Lekötött tartalék

lV. Értékelési tartalék

V" Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 1_0L -429

Vl. Tárgyévi erdemény vállal kozási tevékenység ből 64

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek 606
l. Hatrasorolt kotelezettsegek

ll. HosszÚ lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kÖtelezenségek 606

G' PasszÍv időbeli elhatárolások

FoRRÁSoK ÖSSZESEN 1_30 671
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A kettős
egyszerűsített

könyr..vitelt
beszámolója

vezető egyéb SZerVeZet i

és közlrasznúsági rnelIéklete I li<-raz

Szervezet neve:

Az egyszerűs ített éves beszámoló ered mény-kim utatása
(Ad atok ezer forintban.)

VáIlalkozási tevékenység

előző év
helyesbítése

]-. Értékesítés nettó árbevétele

- tagdíj, alapítótÓl kapon
befizetés

4. Pénzúgyi műveletek bevételei

5. RendkívÜli bevételek

alapítótól kapott befizetés

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

6. Anyagjellegű ráfordítások

7. Személyi .iellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségViselők
iuttatásai

8. Ertékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

10. PenZÜqvi mLiVeletek
ráfordítása.i-
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A kettős
egyszerűsített

könyr,.viteIt
beszámolója

vezető egyéb szervezet i

és közhasznúsági melléklete I vx-taz

Szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.
(Ad atok eze r Íonn tb an.)

AlapteVékenység Vállalkozási tevekenyseg

előző éV l előző év

11. RendkíVüli ráfordítások

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+1O+11)

ebből: közhasznú tevékenység
ráÍordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

1'2. AdóÍizetési kcjtel ezettsé g

D. Adózot1 eredmény (C-12)

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-J_3)

B. Helvi onkormányzati
költSégvetési támoQatás

C. Az EurÓpai Unió strukturális
alapiaiból, ílletve a Koheziós
Alapból nyÚjtott tamogatás

D. NormatíV támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározort részenek adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXV|.torvény alapján kiutalt
osszeq

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Könywizsgálói záradék
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A kettős
egyszerűsített

könywitelt
beszámolója

vezető egyéb Szervezet l

és közhasznúsági meIIéklete I erc-t+z

]_. szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1_.]_ NéV

Korán Erkeztem'' Közhasznú Egyesület a KoraszÜIött Gyermekekért és Családjukért

1.2 Székhely

lrányítószám' EEEE Telepulés: Zalaegerszeg

KözterÜlet neve: Béke KöZterÜlet jellege: 8"" ---l
[-----lHázszám.l'" ---l Lépcsőhiáz: [-l Emelet: t-l Ajtó:

J..3 Bejegyző határozat száma: m. ffi . FTo aalollr FTolriól 
' 
ffi

1--4

t.4

1.6

Nyílvántartási szám:

Szervezet adószáma:

[z-l-o],, FTil,' I lTBTtTsTl

EEEBEEEE_E_EE
Képviselő neve: Bognárné Bengő Hajnalka

: egyesület 2012 évi szakmai programjába folyatta az előzően megkezdett tevékenységeit illewó uj
ogramokat is megvalósított. A programok mellett feladat volt a köztudatban való minél szélesebb

ismertség megszerzése. Más szervezetek, intézmények Íelé való bemutatkozás. Az érintett családok,
pcsolódó terúletek szakembereinek megszólítása.
]-2 évben megvalósult proqramok:

Kőrházi - perinatális - (civil) önkéntes szociálís munka keretében, Önsegítő/támogató csoport
tűködtetése _ Koramama Klub néven - heti egy alakalommal
Krízískeze|ő - Krízisintervenció - szolgáltatás - egyéni beszélgetés - igény szerint
Családi Szombatot rendezése - havi egy alkalommal

- 2oL2. június 16. PlC-nik rendezése, társrenclezőként a ZMK Gyermekosztályával
- KoraHáz Támogató Központ létrehozása
- KoraHázi Szakmai Esték

3.]_ KözhasznÚ tevékenység megnevezése:

3 -2 Kozhasznú tevékenységhez kapcsolódó

Családok védelme és a családok iólétének erősítése
közfeladat, jogszabályhely:

201_1- évi CcXl. tV. 1 s - 6 s

3.3 Közhasznú

3.4 KözhasznÚ
3.5 Közhasznú

tevékenység célcsoportja: koraszÜlött gyermekek és családjaik
tevékenységből részesÚlők létszáma:
tevékenység főbb eredményei:

2000

locíális- és mentálhigiénés tanácsadás, gondozás keretében segítettÜk a kismamák mentálh'lg'éniáJát
kórhází él etkonÍorm itásu k javítását és érzel m i megterhe lésü k enyhítését.
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A kettős könywitelt vezető egyéb Szervezet 
l

egyszerűsített beszánrolója és közháóznúsági melléklete I vr<-uz

]_. szervezet azonosító adatai

2"Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1_.]- Név

''Korán Erkeztem'' Közhasznú Egyesület a Korasztilött Gyermekekért és Családjukért

1".2 Székhely

lrányítÓszám, EEEE Település: Zalaegerszeg

Kozterlllet neve: Béke KözterÜlet jelleqe: 8,""------l

T---rHázszám: li*-----l Lépcsőház: AjtÓ:

L.3 Bejegyző határozat száma: EE. EB.F|d-oraT6Tl/['joEE /En
1.4 Nyilvántartási szám:

]_.4 szeÍvezet adószáma:

pp,,[ol rl,, ETBTíT{]

EEEEEEEE_E_EE
1'.6 Képviselő neve: nárné Bengő Hajnalka

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Fejlesztő nevelés_oktatás
3.2 KÓzhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 201]'. évi CXc. tV 4 s (1) a)

J.J

J.+

KÖzhasznú tevékenység célcsoportja: koraszülött qvermekek
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

or aHáz Támogató Központ létre hozása:
- szakmai programok, tréningek szervezésének helyszíne.
Közösségi helyszín: havi találkozó, nyitott napok szervezése
Tanácsadás fejlesztő Íoglalkozások helyszíne

85
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A kettős
egyszerűsített

könyr,.vitelt
beszánrolója

vezető egyéb SZerVeZet l

és közlrasznúsági rrrelléklete I px- L42

Szervezet neve:

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált Vagyon kímutatása (Adatok ezer forintban.)

5. Cél szerínti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

4-L Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

bankszámlapén: 65 műkcidési kiadásokre
4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált Vagyon kimütatása
(összesen) 65

K cizhasznú tevékenység érdekében
felhas.znált Vagyon kimütatása
(mrnoosszesen) 65

5.1 Cél Szerinti jUttatás megnevezése Előző év Tárgyév

nem vol;
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jUtattáS megnevezése Előző év Tárgy év

Cél szerínti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti -iuttatások kimutatása
(mindösszesen)

6.1 Tisztség Előző év (a) Tárgyév (2)

nem vol
6.2 Tisztség ElÓző CV (1) Tárgy év (2)

A. l! ezetQ ti.s_ztségVi se l ő kne k nyújtott
luttatas osszesen:
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A kettős könyvwitelt
egyszerűsített b eszámolój a

vezető egyéb Szervezet l

és közhasznúsági melléklete I prc_Mz

Szervezet neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szü kség es m utatók
(Ad atok ezer fori ntban. )

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Eves összes bevétel
515 1 37t

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meqhatározott résérrek azadizÓ rendelkezése szerinti felhásználás áről szóló
1996. évi cXXVl. törvény alapján átutalt összeg c

D' Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F- Az Európai Unió strukturális alapiaiból. íllewe
a KohéziÓs Alapból nyújtott támogálás c

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 515 I 374
H. Ósszes ráfordítás (kiadás) 4L4 1 43(
l. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráÍordításai
4L4 L26t

K. Adózott eredmény
1-01 -65

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenySéget véqző személvek száma
(a közérdekű önkéntes tevékénvséqről szóló
2005. éví LXXXV| ll. törvénynek ín eg"f elelően) 1C 1-(

ErőÍorrás el l átottság mutatói Mutato teljesítése
Igen Nem

Ectv.32.5 @)a) [(81+82)/2> lW n tr
Ectv. 32. S (4) b) [K1+K2>=0] B u
Ectv. s2. S (4) c) Kl1+t2-At"-A2)/(Hj_+H2)>=0,251 nll B

Társadal mi támogatottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. 5 (5) a) KC1+C2)/(Gt-+G2) >=o,O2l D tr
Ectv. 32. 5 (s) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=9,51 B n
ECtV. 32. 5 (s) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő] B n
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A kettős
egyszerűsített

kiinywitelt
beszámolója

vezető egyéb SZervezet
és közlraszlrúsági nrelléklete PK-142

Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:
oraszÜlött PlCnik rend.-vényen re-vétá

Támogató megnevezése: alaegerszeg MJV rmányzata

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati kÖltségvetés
m

n

!
nemzetkozi Íorrás

más gazdálkodó

TámogatáS időtartama: 2.O4.27-20L2.L2-3L-

Támogatási összeg:

_ ebből a tárgyévre jutó CisSZeg:

tárgyévben felhasznált összeg:

tárgyévben folyós Ított összeg :

Támogatás típusa: VlSSZatérítendő Vlssza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Felhalmozá_si

Támogatás tárgyévi t.tr'"
2oL2-júníusro.elc-n

r.TÍ;'J:J1";"J3;#i:".':-szervezésű családi .,"p . xo..=.i'r.'"iöv"r-ekeket nevelő családok és a velÜk kapcsolatba
1!étox' előadások, táncház.... várta a gyerekeket.
0o Zalaegerszegen született koraszülö"tí gyermek és családja vett rész, közel 20o0 ember.

Az ellátott perinatális =.o.iá
Í:'ji;:l:T[n"$3:.1x""i*.";1;l#iT:T1:}"qg}J:]1;1,{{i."'.djuk érzelmi megterhelésének enyhítése'' egyéni segítő beszélgetés, 4. szociális- e= -..'iáríiőrj.o='i]"?-"1'iJá:.fi:?p'T'"&'J:'"j;T5':,:::ilj:::
::Jt*T:::n''':?::':::'-1::Í: :':::-9'j:.."j ,"lei":i:,i 

"vJ*iá*a.vok szerkesztése, biztosítása. jelzés veszélyeztetettség eietén 1.) inÉZmé;i;;|r^"Fi^1l9{,;';:i'Jli[",:-...ixiJíli]iiJ.;.:;í.ffi.'.
. utógondozási kapcsolatépítés, Egyesrilet seglto teruletei.ves szinten mintegy 5o -6o koraszuú anyuka eé csaraJ;a r,apott segÍtséget.
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A kettős
egyszerűsített

könywitelt
beszámolója

vezető egyéb Szervezet i

és közháóznúsági rnelléklete I vrc-taz

szervezet neve:

Támogatási program el nevezése:
Működési támogatás

Támogató megnevezése: \emzeti Együttműködésí Alap

Támogatás forrása:

központi koltségvetés

önkormányzati költségvetés

m

n
nemzetkcjzi forrás

más gazdálkodó

n
n

Támogatás időtartama.
7-O L2. O 5.O tZO L3.O 2.24 -

Támogatási Összeg: 7Lg O77

_ ebből a tárgyévre jutó összeg: 40a L24

tárgyéVben fel használt összeg : LOA L24

tárgyéVben ÍoIyósított összeg:
7a9 077

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m

Személyi

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

T
lo

Dologi 404 ]-24

trelhalmozási o

Osszesen: 40a L24

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatáSa:

,o1, májusában nyitottuk a meg a KoraHázat, amely az alábbi Íeladatokat teljesíti:
i_Egy..ül., közpántja:egyesuléti _ tagságnak szól6 - programok lebonyotításának helyszíne' irodaszolgálat,
taná'csadás (koraszul_öttség témájában), szakmai programok, tréningek szervezésének helyszíne
2. Közösségi Ház: családi szombat - havi találkozó szervezése, Nyitott napok, Fejtesztések, foglalkozások helyszíne -
szakemberákkel, Kiscsoportos és egyéni foglalkozások, Gyógytorna és gyógy/pedagógiai jellegű foglalkozások,
Tanácsadás: gyógypedagógíai, peclagógiai, pszichológiaí-

frihh tevékenvseoek es ok bemutatása

KoraHázi Szakmai Esték
Szakmai elóadás Sorozat nemcsak szakembereknek 2o12 októberében indult és hat alaklommal került megrendezésre,
ebből ZoL2-ben október és november hónapban.
Témák: - Gyermekrajzok, rajzÍejlődés_ Mit árulnak el a rajzaink?
- Problémái helyzetók. - Hogyan kezeli a gyermek a problémás helyzeteket? Mit tehet a pedagógus? - -

Gyermekekre hangolódva. Szeretet nyelV.
ná egyesÚlet munt<áját rendszeresen 1o önkéntes és közel 2o különböző területek szakembere segíti-
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