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A Gyermekeinkért, a jövőért Alapítvány
Közhasznúsági jelentése
a 2012-es esztendőről

1.

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az alapítvány 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak
megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 827 ezer Ft. A részletes
kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és az eredmény-kimutatásból.
2.

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a Szervezetünk nem részesült állami támogatásban.
3.

VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 79 ezer Ft összeggel növekedett. A Szervezet mindig
törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében.
A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.
4.

CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

A 2012. évben kifizetett támogatásokat a 4. sz. melléklet tartalmazza.
5.

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI
ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK
SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben közösségünk összesen 902 ezer Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 192 ezer Ft-tal
alacsonyabb összeg, mint az előző évben. A változás oka a személyi jövedelemadó 1 %-ának és a gazdasági
társaságok által adott támogatások összegének csökkenése. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5.
sz. melléklet tartalmazza.
6.

A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK
ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Egyesületünknek személyi jellegű ráfordítása 2012. évben sem volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői ez
évben is társadalmi munka keretében végezték el a feladataikat. Emiatt a 6. számú melléklet nem tartalmaz
számadatokat.
7.

A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

Közhasznú tevékenységek:
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés az 1997. évi CLVI. tv. 26.§. c. pont-jának
4. alpontja szerint.


Az alapító okiratban foglaltak szerint: „Községünk gyermekeinek egészségesebb testi és
szellemi fejődésének biztosításához anyagi forrás teremtése. Ezen belül az Alapítvány
támogatni kívánja a tehetséges gyermekek továbbtanulását, hozzásegíti a gyermekeket a
rendszeres sportoláshoz, nyelvtanuláshoz, ösztöndíjak odaítélésével segíti a hátrányos
helyzetű gyermekeket, a tanulmányi versenyt nyerőket, ill. helyezetteket.”
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Alapítványunk a fenti irányelvek figyelembevételével végezte munkáját a 2012-es évben is. A
Felügyelő Bizottság és a működtető kuratórium személyi összetétele nem változott. Az év során 8
alkalommal ülésezett, 24 határozatot hozott.
Bevételeink:
Alapítványunkat 2012-ben két vállalkozás az E.ON Erőművek Kft. segítette 200.000,-, ill. a Triotel
Kft.100.000,-Ft-al. Az utóbbi a gyermekek angol nyelvi oktatására érkezett céladomány, ami az
alapító okiratunkban meghatározott tevékenységünkkel összhangban van, így azt befogadtuk és az
adományozó céljának megfelelően használjuk fel. Mindkét társas vállalkozás felé az alapítványi
adományról szóló igazolást kiadtuk.
Magánszemélyektől 76.651,-Ft érkezett. Banki kamatbevétel: 1.170,-Ft. 1 % személyi
jövedelemadóból 525.564 Ft folyt be. Ez utóbbi összeget 2013 évben fogjuk tudni felhasználni.
Összes bevételünk: 903.385,-Ft volt.
Kiadásaink:
Az alapítványunkhoz 2012-ben 20 kérelem érkezett, közülük 1-et a kuratórium elutasított. A
kuratórium határozatai alapján a következő támogatásokat adtuk:
Egyéni kérelmek alapján:
50.000-Ft támogatást egy krónikus beteg gyermek gyógykezeléséhez,(5/2012.03.12.)
33.000-Ft-al két gyermek szemüveg vásárlására, (16/2012.09.10.)
30.000-Ft-al két gyermek angol nyelvtanulására céladományból,(18-19/2012.10.01.)
35.000-Ft-ot győri iskolába járáshoz útiköltség támogatásra, (20/2012.10.01.)
10.225-Ft-al egy gyermek étkezési költségét vállaltuk át két hónapra, (22/2012.11.14.)
50.000,-Ft-ot kétgyermekes család tüzelővásárlására, (23/2012.12.07.)
30.000,-Ft-ot koraszülött gyermek budapesti gyógykezeléséhez útiköltség támogatására adtunk.
(24/2012.12.07.)
Közoktatási intézmények kérésére:
Széchenyi István Általános Iskola tanulóinak támogatására:
100.000,-Ft-ot szorobán versenyen való részvételre 25-40 főnek, (6/2012.03.12.)
68.000,-Ft-ot úszásoktatásra 34 főnek, (11/2012.04.02.)
47.760,-Ft-ot 9 iskolás május havi étkeztetésére, (13/2012.04.02.)
18.000,-Ft-ot lipóti táborozáshoz 18 gyermeknek, (14/2012.06.07.)
20.000,-Ft-ot a Kis-Balaton tüskevár táborozáshoz 20 diáknak adtunk. (15/2012.06.07.)
Kék Duna Óvoda gyermekeinek támogatására:
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48.000,-Ft-ot úszásoktatásra 24 óvodásnak, (4/2012.02.13.)
101.600,-Ft-ot a gyermekek nevelési programjához kapcsolódó természetfotók kihelyezéséhez,
(7/2012.03.12.)
85.100,-Ft-ot 14 óvodás május havi étkezési költségeire adtunk. (12/2012.04.02.)
Bakony-ér Gyermekjóléti és Családsegítő Intézmény Gönyűi Kirendeltsége kérésére:
5.000-Ft-ot állatkerti kirándulás belépőire, (9/2012.04.02.)
10.000,-Ft-ot erdei iskola program megvalósítására 1 főre adtunk. (10/2012.04.02.)
Gönyűi Vöröskereszt Szervezet kérésére:
75.000,-Ft-al a gyermekek karácsonyi ajándékozását támogattuk. (21/2012.11.14.)
Az alapítványunk a gönyűi gyermekeket 2012-ben összesen 816.685,-Ft-al támogatta.
Az Alapítvány működési költsége minimális, mivel a működtető kuratórium és a Felügyelő
Bizottság tagjai is társadalmi munkában tiszteletdíj és költségtérítés nélkül végzik munkájukat.
Bankköltség: 8.200,-Ft.
Összes kiadásunk: 824.885,-Ft
2012. évi pénzforgalom:
Nyitó pénzkészlet 2012.01.01-én: 748.743 Ft
-

bankszámla: 747.505 Ft
pénztár: 1.238 Ft

Összes bevétel: 903.385 Ft
Összes kiadás: 824.885,-Ft
___________________________________________
Záró pénzkészlet 2012.12.31-én: 827.243,-Ft
o
o

bankszámla : 822.005 Ft
pénztár: 5.238 Ft

Gönyű, 2013. február 25.
Dr. Csanaki Vida
elnök
Záradék:
E közhasznúsági jelentést az alapítvány kuratóriuma és felügyelő bizottsága a 2013. április 19-i ülésén
elfogadta.
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