„Az Értelmi Fogyatékosok Fejlesztéséért” Közhasznú Alapítvány

Kiegészítő melléklet/szöveges elemzés
2014.01.01-2014.12.31.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
A Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság 2005. február 03-án kelt Pk.A.Kh. 50.075/1990. számú
jogerőre emelkedett végzésével az alapítványt közhasznú szervezetté minősítette.
A közhasznú jogállást az a új Polgári Törvénykönyv 2013 évi V. törvény és a 2011. évi CLXXV. , CLXXXI.
törvényeknek
megfelelően
ismételten
kérelmezte,
mely
a
2015.02.06-án
kelt
Pk.A.KH.50.075/1990/58. számú végzés alapján 2015.02.26-án jogerőre emelkedett.
Fő tevékenysége: 8810 –idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül.
Adószáma: 19111366-1-08
Székhelye: 9023 Győr, Bárczi G. u. 2.
Kuratórium elnöke: Borsfai László
Az alapítvány könyveit a kettős könyvviteli rendszerben vezeti.
II. SPECIFIKUS RÉSZ
Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:
Pénzeszközök:
-

pénztár
11eFt.
bank
1722eFt.
összesen:
1723eFt.
A pénzeszköz állománya a bankszámlakivonattal és a pénzkészlet tényleges leltárával
megegyezett.

Rövid lejáratú kötelezettségek:
-

szállítói tartozás:

51eFt.

Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:
Az eredmény kimutatás a mérleg szerinti eredmény levezetését tartalmazza. Az alapítvány a 2000. évi
C tv. szerinti „A” változatot készítette el.

Az alapítvány bevétele támogatásokból tevődik össze, melynek részletezését a közhasznúsági jelentés
tartalmazza. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végzett, árbevétele támogatásból,
adományból, pályázatokból áll.

Bevételek:
-

vállalkozások támogatása
GYMJV támogatása
alapítványi támogatás /KANTHAROSZ
1%-ból befolyt támogatás
kamatbevétel
Összesen:

969eFt.
110eFt.
770eFt.
691eFt.
33eFt.
2573eFt.

Ráfordítások:
-

anyagköltség
igénybe vett szolgáltatások
egyéb szolgáltatások/bankktg./
bérköltség, bérjárulékok
térítés nélkül átadott fejl-ő eszközök
Összesen:

133eFt.
399eFt.
39eFt.
203eFt.
3640eFt.
4414eFt.

Alapítványi projektek:
-

GYMJV támogatása /bérlettérítés 70eFt., Ügyes kezek pályázat 40eFt./
Erzsébet-tábor őszi kirándulás 12eFt.
Fejlesztő eszközök beszerzése: 282.390Ft.
Lamináló gép beszerzése: 12.284Ft.
Játszótér kialakítása 3.319eFt. /játszótér kialakítása: 548.966Ft., játszótéri játékok:
2.770.287Ft./

A vásárolt eszközöket a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola,
Kollégium és Különleges Gyermekotthon leltárában vettük nyilvántartásba.
Alapítvány eredménye: -1841eFt.
Az alapítvány 2014 évben egy több éve tervezett beruházást valósított meg, a játszótér kialakításával.
A beruházás jelentős forrást igényelt.
A rendelkezésre álló alapítványi pénzeszköz 2014.12.31-én 1.732.529Ft.

III. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ
Az alapítvány vállalkozói tevékenységet nem végez, bérköltséget 2014 év során 203eFt. összegben
számolt el.

A mérlegben nem szereplő, de a pénzügyi értékelés szempontjából lényeges pénzügyi kötelezettsége
a társaságnak nincs.
Jelentős összegű hiba az év során nem történt.
IV. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA
Az alapítvány tagjai:
Kuratórium elnöke:

Borsfai László

Kuratórium titkára:

Hunyadiné Adrigán Katalin

Kuratórium tagjai:

Nagy Laura
Kiss Elemér
Csányi Andrea

Az alapítvány közhasznú cél szerinti tevékenységei:
a) A tanulók ismeretgyarapításának elősegítése többek között a tanulók és kísérőik
utazásainak finanszírozásával, a kísérő személyzet személyi juttatásainak biztosításával.
b) A gyermekek sport és szabadidős tevékenységének elősegítése mind tárgyi eszközök
beszerzésével, mind rendezvények szervezésével.
c) A minőségi nevelő-oktató munka tárgyi feltételeinek biztosítása kiadványok, oktatási
segédanyagok, technikai berendezések beszerzésével.
d) Az oktatásba eredményesen résztvevő tanulók és felkészítő pedagógusaik részére
teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszert alakít ki:
- a tehetséges tanulók képzésének előkészítését szolgáló
ösztöndíjak pályázati úton való folyamatos biztosításával
- a kiemelkedően teljesítő tanulók jutalmazásával és az ő
felkészítésükben
résztvevő
tanárok
munkájának
elismerésével
- tanulók részére pályázatok meghirdetésével és díjazásával
- tanévenként két, munkáját magas színvonalon végző dolgozó
jutalmazása.
e) A gyógypedagógiai oktató-nevelő munkát segítő és fejlesztő szakmai utak,
továbbképzések lebonyolítása.
f) Szakmai kiadványok megjelentetése, szakirodalom fordítása.
g) A tanulók utókövetésének segítése – életvitelük, elhelyezésük, munkába állásuk segítése.
h) Az értelmileg akadályozott tanulók szüleinek segítése
- munkába állásuk segítésével
- rokkantosítás, gondnokság stb. kérdésében szakmai és jogi
tanácsadással.
i) A térség hasonló intézményei közötti szakmai kapcsolatteremtést és kapcsolattartást
szervez.

j)

Az alapítvány kapcsolatot tart más alapítványokkal és társadalmi szervezetekkel,
önkormányzatokkal, gazdasági társaságokkal.

Az alapítvány önkéntes, nyílt, demokratikus, pártmentes társadalmi szervezet, amely
működését, az alapító okiratában foglaltak szerint végzi.

Győr, 2015. május 11.

Borsfai László
kuratórium elnöke

