Adásztevel Jövőjéért Közalapítvány
8561 Adásztevel, Árpád u. 22.
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a közalapítvány 2011. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

1.) Általános tájékoztatás
Adásztevel Jövőjéért Közalapítvány alapításának kelte:
Alapító:
Adásztevel Község Önkormányzati Képviselő-testülete

2004. 11. 15.

A közalapítványt a Veszprém Megyei Bíróság a Pk. 60137/2004/4. regisztrációs számon
jegyezte be.
Ennek értelmében a közalapítvány közfeladatot ellátó, kiemelten közhasznú szervezet.
A közalapítványhoz való csatlakozás lehetősége: nyitott.

Alapításának célja: jogszabály által kiemelten közhasznúnak minősített tevékenység
végzése, ami az Alapító Okiratában megfogalmazottak szerint:

- Családi, egészségügyi, szociális és egyéb körülményei miatt hátrányos helyzetbe került adászteveli
fiatalkorúak életkörülményei javításának, tanulási lehetősége megteremtésének, életpályája
elindításának elősegítése, támogatása,
- Az Adászteveli Általános Iskola és Óvoda oktatási, táborozási, sport, valamint egyéb
tevékenységének támogatása,
- Az alapítványi cél megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, befektetése, tőkésítés
útján történő gyarapítása.
A közalapítvány kezelője:

5 tagú kuratórium.

A közalapítvány kuratóriumának működése felett az ellenőrzést - az alapítók megbízásából 2 fős Felügyelő Bizottság látja el.
A kuratórium illetve a felügyelő
tárgyévben sem részesültek.

bizottság

tagjai

a

közalapítványtól

tiszteletdíjban

a

A közalapítvány könyvvizsgálatát – a közhasznú beszámoló auditálását, a gazdálkodás, a
könyvvezetés és a beszámoló-készítés szabályszerűségének ellenőrzését - a kuratórium
megbízásából az EKOPARTNER Kft. (8500 Pápa, Vál y u. 4.) látja el, H eg yi F er e nc né
bejegyzett könyvvizsgáló (kamarai tagsági száma: 000742) közreműködésével.

A pályázati elszámolások pénzügyi, számviteli ellenőrzését megbízási szerződés keretében
belső ellenőr végezte illetve végzi folyamatosan.
A közalapítvány átlagos állományi létszáma a tárgyévben 0 fő volt, a k uratórium tajgai
munkájukat társadalmi munkában végezték.
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2.) 2011. évi közhasznú éves beszámoló
Az Adásztevel Jövőjéért Közalapítvány számviteli, könyvvezetési, beszámoló készítési
feladatait, vállalkozási szerződés keretében, Pósa Istvánné egyéni vállalkozó (címe: 8563
Homokbödöge, Ady E. u. 11. adószáma: 61674754-1-39 váll.ig.sz.: ES-436727) végezte.

A 2011. évi, közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegadatai:
(ezer forintban)
ESZKÖZÖK

2010.12.31. 2011.12.31.

A. Befektetett eszközök
I. Immat. Javak
II. Tárgyi eszközök

-

-

148
-

142
-

148

142

-

-

148

142

B. Forgóeszközök
I. Készlek
II. Követelések
IV. Pénzeszközök
C. Aktív időbeli elhat.
ESZKÖZÖK

FORRÁSOK

2010.12.31.

D. Saját tőke
I. Induló tőke
II. Tőkeváltozás
III. Tárgyévi ered.
E. Céltartalék

2011.12.31.

148

142

140
8
-

148
-6
-

F. Kötelezettség
II. Rövid lejár. köt

-

-

G. Passzív időb.elh.

-

-

148

142

FORRÁSOK

2011. évi közhasznú tevékenység eredmény-kimutatásának főbb adatai :
(ezer forintban)
Megnevezés
A. Összes közhasznú bevétel
45.65
1. Közhasznú célú működésre kapott pénz

Előző év
61
60

Tárgyé v
27
27

- alapítótól kapott támogatás
- központi költségvetéstől kapott tám.
- helyi önkormányzatoktól kapott tám.
- helyi kisebbségi önkormányzattól kapott tám.

20

- szja 1 % -bevétele

40

27

- munkaügyi központ támogatása
- pályázati tám.
- pénzügyi bevétel (banki kamat)
- egyéb bevétel

1

2. Közhasznú tevékenység bevétele
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Összes bevétel (A+B)

61

27

D. Közhasznú tevékenység összes ráfordítása

53

33

34

15

6

5

6

5

Ezen belül:
- Személyi jellegű ráfordítások
- Egyéb ráfordítások
- továbbutalt támogatás
- Pénzügyi műveletek ráfordításai
F. Összes ráfordítás
J. Tárgyévi közhasznú eredmény

13

13

53

33

8

-6
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A közalapítvány 2011. évben kizárólag az Alapító Okiratában megfogalmazott, közhasznú
tevékenységet folytatott.
A felmerült k ö l t s é g e k , r á f o r d í t á s o k a k i e m e l t e n közhasznú tevékenység
v é g z é s é h e z közvetlenül kapcsolódnak.
Vállalkozási jellegű, illetve egyéb, nem az alaptevékenységgel összefüggő tevékenységet
a közalapítvány a tárgyévben sem végzett.

3.) Közalapítvány 2011. évi bevételei
Adásztevel Jövőjéért Közalapítvány 2011. évi támogatási jellegű bevételei:
Központi költségvetésből nyújtott támogatás
- közoktatási célú normatív hozzájárulás

- eFt

Alapító részéről működtetés támogatása:
- Adásztevel Község Önkormányzata

- eFt

Helyi kisebbségi önkormányzat működési támogatása:

- eFt

Gazdasági társaságok részéről:
Szja 1 %-a (magánszemélyek támogatása)

27 eFt

Összes támogatás

27 eFt

Egyéb bevételek:
Pályázati díjak közoktatási intézmények részéről

- eFt

Banki, egyéb kamatbevételek
Egyéb bevételek

- eFt
- eFt

Összes egyéb bevétel

- eFt

Mindösszesen:

27 eFT

4.) Közalapítvány 2011.évi kiadásai

- Anyagjellegű kifizetések
- Ebből: - bankköltség:
- könyvelési díj:
- Jutalomkönyv iskolásoknak:
- Postaktg, nyomtatványktg:

33 eFt
13 eFt
15 eFt
5 eFt
0 eFt

- Személyi jellegű kifizetések

- eFt

Mindösszesen:

33 eFt

5.) Kimutatás a vagyon felhasználásáról
A közalapítvány vagyona – eszközök értéke – 2011. december 31-én 142 eFt volt,
ez a tavalyi évhez képest 6 e Ft-os csökkenést jelent.
Ezen belül 100,0 % a pénzeszközök záró állománya.
A közalapítvány bevétele 2011. évben csak a magánszemélyek által felajánlott szja 1%-ából
állt.

4

6.) Cél szerinti juttatások kimutatása
A támogatások kizárólag a közalapítvány Alapító Okiratában megfogalmazott célok szerint
kerültek kifizetésre.
A 2011. évben az Alapító Okiratban megjelölt alábbi cél szerint támogattuk a rászorultakat:
“Az Adászteveli Általános Iskola és Óvoda oktatási, táborozási, sport, valamint egyéb
tevékenységének támogatása” – az adászteveli iskolások részére jutalomkönyvek vásárlása.
A támogatások, a célok szerinti juttatások odaítélése minden esetben a közalapítvány
kuratóriumának határozata alapján történt.
Adásztevel, 2012. május 10.

Ékesné Gáspár Dóra
kuratórium elnöke

