Számviteli beszámoló
és Közhasznúsági jelentés
Az egyszerűsített beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített beszámoló mérlegének előírt
tagolása az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél. illetve közhasznú egyéb
szervezetnél.

Az Alapítvány 2013. évi mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

2013. év (E Ft)

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök

5876
4476
1400

B. FORGÓ ESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

2870
1235
1635

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

8746

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

2013. év (E Ft)

C. SAJÁT TŐKE
6271
I. Induló tőke/Jegyzett tőke
3836
II. Tőkeváltozás/Eredmény
300
III. Lekötött tartalék
500
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 1200
V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
435
D. TARTALÉK

1635

E. CÉLTARTALÉKOK

400

F. KÖTELEZETTSÉGEK
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek

440
440

FORRÁSOK ÖSSZESEN

8746
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A közhasznú egyszerűsített beszámoló közhasznú eredmény levezetésének előírt tagolása az
egyszeres könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezetnél
(Adatok e Ft-ban)
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)
6297
I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)
6297
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
1160
a. alapítótól
535
b. központi költségvetésből
0
c. helyi önkormányzattól
200
d. egyéb
425
2. Pályázati úton elnyert támogatás
440
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4297
4. Tagdíjból származó bevétel
0
5. Egyéb bevétel
400
II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
0
B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)
2449
1. Pénzügyileg rendezett bevételek
2449
2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
0
C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)
8746
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)
0
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)
5191
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
5191
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
0
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
0
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
0
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)
1920
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
1920
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
0
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
0
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
0
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+1+2)
1635
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/1-E/1-E/4) 1200
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4) 435
H. Nem pénzben realizált eredmény (+1+2)
0
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3) 0
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3) 0
I. Adózás előtti eredmény (B/2-F/2-F/3)
0
J. Fizetendő társasági adó
0
K. Tárgyévi eredmény
1635
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/1+A/II)-(E/1+E/2+E/3)
1635
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)
0
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TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség
ebből :
- megbízási díjak
- tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások
C. Értékcsökkenési leírás
D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

3450
2980
0
0
33
1189
427
0
2808
426

Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2013. évre
Megnevezés

2013. évi összeg (E Ft)

Saját tőke

6271

Induló tőke

3836

Tőkeváltozás, lekötött tartalék
- Növekedésre ható tényezők
- Csökkenésre ható tényezők
Tárgyévi eredmény
- Növekedésre ható tényezők
- Csökkenésre ható tényezők

800
Eszközökre fordított összeg
Selejtezés, csere
1635
Banki garancia feloldása
Szolgáltatások és anyagi eszközök drágulása,
minimálbérek lényeges emelkedése.

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2013. évre
Megnevezés
Közhasznú tevékenység keretében
(nem pályázat útján) nyújtott
- pénzbeli juttatás összesen
ebből: adóköteles
adómentes
- nem pénzbeli juttatás összesen
ebből: adóköteles
adómentes
Pályázóknak továbbított támogatás
Pályázóknak adott juttatás

2013. évi juttatás (E Ft)
376
0
376
0
50

50
0
0
0
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Egyéb támogatások
Összesen

0
426

Kimutatás a kapott támogatásokról és azok felhasználásáról 2013. évre
Megnevezés

E Ft

1. Központi költségvetés
2. Alapítótól, magánszemélytől

Megjegyzés

0
960

Céltartalékra, pályázati önerő biztosítására,
bankgarancia fedezésére
3. Helyi önkormányzattól
200 Tehetséges gyermekek segítésére, óvodai
eszközök fejlesztésére
4. Szja 1%-ból
88
A tehetséges gyermekek pályázat útján kapott
támogatására, óvodai rajzkiállítás rendezésére
5. Elkülönített pénzalapból
0
Összesen
1248
A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
Az Alapítvány kuratóriumának tagjai kapott
Juttatások értéke
0
Támogatások értéke
0
A kuratórium és az ellenőrző bizottság tagjai önkéntes tevékenység alapján, térítés nélkül
dolgoznak.

Szöveges beszámoló
(2013. évi tevékenység tartalmi beszámolója)
Az alapítvány a cégbíróságon bejegyzésre került Pk. 61592/1994/11 szám alatt „421”
sorszámon.
Az alapítvány kuratóriumának kérésére a Megyei Bíróság megállapította, hogy a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 22 §-a szerinti követelményeknek megfelel az
alapítvány és bejegyezte 2001. június 12. napján.
Az idők haladtával módosítottuk az alapító okiratot, hogy jogot szerezhessünk számítógépes
(használói és kezelői) tanfolyamok szervezésére.
2007-ig ezek sikeresen működtek, nagyon sok ember szerzett ECDL bizonyítványt a
környező kistérségből.
Fontos ez azért, mert olyan egyének jutottak hozzá, akik eddig nem tanulhattak informatikát
(gyerekek, kismamák, munkanélküliek, idősebbek). Hasznosnak és szükségesnek ítélik, mert
jó lehetőségnek tartják.
Az elmúlt évben kifejezetten érdeklődő és szorgalmas romák részére is szerveztünk
számítógépes ismertető tanfolyamot, ami meglepően jól sikerült.
Az alapszabályt rendszeresen módosítjuk, így lehetőség nyílt
- Információs Iroda létrehozására
- Szélessávú internet biztosítására
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Számítógépes ismeretek nyújtására
Sikeresen működik az eMagyarország Pont, amely segítségével lehetőséget tudunk
biztosítani az internet használatához.
Telefon és fax szabad használatához
„Ifjúsági Információs Pont” működése biztosított

A kapott támogatásokról:

1. Az SZJA 1 %-ból kapott
88.000 Ft-ot és alapítóktól kapott támogatás 535.000 Ft
felosztotta a kuratórium.
Gyerekek pályázataira
88 000 Ft
Ezenkívül iskolás gyermekek részére
288 000 Ft
Óvodai kiállítás szervezésére
30 000 Ft
Rajzeszközök és anyagok vásárlására
20 000 Ft
Az alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból mindenki részesülhet az alapító okirat szerint
nem zár ki senkit.
Az alapítvány bizonyos vállalkozási tevékenységet is felvállalt azért, hogy fenntartása
biztosított legyen, de az alapvető célok megvalósítása ne sérüljön.
A gazdálkodás során elért eredményeket, mindig visszaforgattuk a szervezet céljaira. A
szervezet szinte kötelezettségének érzi, hogy vigyázzon az 5 fő alkalmazott (4 fő megváltozott
munkaképességű) munkahelyének megtartására.
A kuratóriumnak 5 tagja van, minden döntésnél egyetemlegesen határoznak.
Képviseleti joggal Gubicz Anrás rendelkezik.
Képviseleti és munkáltatói megbízói jogkörrel Gál András kuratórium elnöke rendelkezik.
Aláírási joggal Gál András, Hajdú László, Csillik Ferencné, Gubicz András rendelkezik.
Kapcsolatot az iskolás gyerekekkel Korenchyné Zsemberi Erzsébet, óvodai gyerekekkel
Csillik Ferencné tartja.
Ellenőrző felügyeletet Balla Istvánné és Bajzáthné Tóth Klára látja el.
Az alapítvány tisztségviselői tevékenységükért juttatásba nem részesülnek..
Állandóan fejlesztjük az eszköz parkot, az elavult eszközöket cseréljük.
2007. évben jogtiszta szoftvereket szereztünk be, 1 db A/3-as színes, lézer nyomtatót
vásároltunk 750 000 Ft értékben.
2011-ben is bővítettük a gépek memóriáját a teljesítmény növelésére.
Igyekszünk az alapvető céljaink eléréséhez szükséges feltételeket biztosítani. Sok olyan
feladatot magára vállal az alapítvány, ami hasznára válik a közösségnek és az egyéneknek
egyaránt. Keressük az alapítvány fennmaradásához szükséges segítségeket, támogatásokat.
Keressük a pályázati lehetőségeket.
A közhasznúsági jelentés nyilvános, mindenki betekinthet, a honlapon megtekinthető.
Az alapítvány mindenkor teljesíti az állammal szembeni kötelezettségeit.
Köztartozása nincs.
Jászkisér, 2014. 01. 20.
Gál András
Kuratórium elnöke
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