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

1.) Általános tájékoztatás
Adászteveli Idősek Otthonáért Közalapítvány alapításának kelte:
Adásztevel Község Önkormányzata
Alapító:

1995. 12. 06.

A közalapítványt a Veszprém Megyei Bíróság 1996.01.15-én, 800. regisztrációs számon
jegyezte be.
A fenti regisztrációt a Bíróság a PK60 308/1995/2. számú végzésével kiegészítette. 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:

- A közalapítvány célja az Adásztevel Község Önkormányzata által fenntartott Hetes Szállást Biztosító
Idősek Klubja folyamatos működtetéséhez anyagi hozzájárulás biztosítása,
- A Klub működési feltételeinek javítása, korszerűsítése, felújítása, férőhelybővítés esetén a bővítés
költségeinek finanszírozása,
- Valamint Adásztevel településen élő idős emberek erkölcsi, társadalmi, anyagi megbecsülésének
elősegítése, számukra rendezvények szervezése, tartása, más szervek által megrendezendő
események támogatása pénzbeni és természetbeni formában.
A közalapítvány kezelője:

5 tagú kuratórium.

A közalapítvány kuratóriumának működése felett az ellenőrzést - az alapítók megbízásából 3 fős Felügyelő Bizottság látja el.
Az alapítók döntése értelmében a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság létszáma nem,
személyi összetétele azonban az év során változott. A Kuratóriumban Németh Kálmánné helyett
Tóth József látja el a titkári feladatokat.
A kuratórium illetve a felügyelő bizottság tagjai a közalapítványtól tiszteletdíjban a
tárgyévben sem részesültek.
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 kuratórium tajgai munkájukat
társadalmi munkában végezték.
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2.) 2011. évi közhasznú éves beszámoló
Az Adászteveli Idősek Otthonáért 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.: ES436727) 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

-

-

2.027
-

1.966
-

2.027

1.966

-

-

-

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

-

2.027

1.966

FORRÁSOK

2010.12.31.

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

2011.12.31.

2.027
1.650
427
-50
-

1.966
1.650
377
-61
-

F. Kötelezettség
II. Rövid lejár. köt

-

-

G. Passzív időb.elh.

-

-

2.027

1.966

FORRÁSOK

2011. évi közhasznú tevékenység eredmény-kimutatásának főbb adatai :
(ezer forintban)
Megnevezés
A. Összes közhasznú bevétel
45.653
1. Közhasznú célú működésre kapott pénz

Előző év
82

Tárgyé v
87

- alapítótól kapott támogatás
- pályáztatás lebony.kapott tám.
- helyi önkormányzatoktól kapott tám.
- szja 1 % -bevétele

6

5

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

76

82

2. Közhasznú tevékenység bevétele
- központi kvet. közokt.normatív tám.
- egyéb bevétel (saját tőketart.átcsop.)
B. Összes költség, ráfordítás

132

148

132

148

Ezen belül:
- közhasznú tevékenység ráfordításai
- vállalkozási tev. ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény
I.

-50

-61

-50

-61

Adófizetési kötelezettség

J. Tárgyévi közhasznú eredmény

3

A közalapítvány 2011. évben kizárólag az Alapító Okiratában megfogalmazott, közhasznú
tevékenységet folytatott.
A felmerült költségek, ráfordítások a kiemelten közhasznú tevékenység végzéséhez
közvetlenül kapcsolódnak.

Vállalkozási jellegű, illetve egyéb, nem az alaptevékenységgel összefüggő tevékenységet
a közalapítvány a tárgyévben sem végzett.

3.) Közalapítvány 2011. évi bevételei
Adászteveli Idősek Otthonáért Közalapítvány 2011. évi támogatási jellegű bevételei:
Központi költségvetésből nyújtott támogatás
- közoktatási célú normatív hozzájárulás

- eFt

Alapító részéről működtetés támogatása:
- Adásztevel Község Önkormányzata

- eFt

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

5 eFt

Összes támogatás

5 eFt

Egyéb bevételek:
Pályázati díjak közoktatási intézmények részéről

- eFt

Banki, egyéb kamatbevételek
Egyéb bevételek

82 eFt
- eFt

Összes egyéb bevétel

82 eFt

Mindösszesen:

87 eFt

4.) Közalapítvány 2011.évi kiadásai

- Anyagjellegű kifizetések
- Ebből: - bankköltség:
- könyvelési díj:

37 eFt
12 eFt
25 eFt

- Személyi jellegű kifizetések
- Ebből az alapító okiratban meghatározott célra: 111 eFt

Mindösszesen:

111 eFt

148 eFt

5.) Kimutatás a vagyon felhasználásáról
A közalapítvány vagyona – eszközök értéke – 2011. december 31-én 1.966 eFt volt,
ez a tavalyi évhez képest 61 eFt-os csökkenést jelent.
Ezen belül 100,0 % a pénzeszközök záró állománya.
A működtetési jellegű bevételek a közalapítvány fenntartásával, adminisztrációjával
kapcsolatos költségekre fedezetet nyújtottak.
A közalapítvány vagyona a rövidtávon lekötött pénzeszközből és az után járó banki
kamatokból áll.
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6.)

Cél szerinti juttatások kimutatása

A támogatások kizárólag a közalapítvány Alapító Okiratában megfogalmazott célok szerint
kerültek kifizetésre.
A 2011. évben az Alapító Okiratban megjelölt cél szerint: “Adásztevel településen élő idős
emberek erkölcsi, társadalmi, anyagi megbecsülésének elősegítése, számukra
rendezvények szervezése, tartása, más szervek által megrendezendő események
támogatása pénzbeni és természetbeni formában” – 86 fő részesült élelmiszer csomagban
110.739 Ft értékben (Közhasznúsági jelentés 4. pont- Személyi jellegű kifizetések – Alapító
okiratban meghatározott célra).
A támogatások, a célok szerinti juttatások odaítélése minden esetben a közalapítvány
kuratóriumának határozata alapján történt.

Adásztevel, 2012. május 30.

Somogyi Edit
kuratórium elnöke

