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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
A beszédhibás és beszédfogyatékosságban szenvedő, a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Egri
Tagintézményének Logopédiai Intézményegységével közoktatási jogviszonyban álló gyermekek, tanulók
részére, meghatározott képzési kötelezettségek, a beszéd és más fogyatékosságból eredő hátrányok
megszüntetése, csökkentése, társadalmi esélyegyenlőségek elősegítése, a lehetőségekhez képest minél
hatékonyabb és magasabb szinvonalon történő ellátása:
- A logopédia, oktató-nevelő munka szinvonalának tovább fejlesztése,
- Az oktató-nevelő szakszolgálati munkát végzők tudásának, ismereteinek bővítése a logopédia szakterületén
megjelent új, a beszédjavító gyakorlati munkát elősegítő, hatékonyságát, eredményességét növelő módszerek,
eljárások, lehető legrövidebb időn belül történő megismeréséhez, elsajátításához szükséges iskolarendszeren
kívüli (nem akreditált) továbbképzés támogatása.
-Kulturális tevékenység

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Beszédhibás gyermekek képzésének elősegítése
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Beszédhibás gyermekek képzésének elősegítése

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Közhasznú Szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV trv

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Beszédhibás gyermekek

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

670

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Az Értjük Egymást Alapítványban tevékenykedő logopédusok ebben az évben is a beszédhibás gyermekek
képzését segítették elő. Szintén támogatást, segítséget nyújtottak a gyermekek szüleinek is. Ebben az évben
is megrendeztük a korábbi években is sikeres "Hóhivogató" rendezvényünket, melyen több szülő is részt vett
és támogatásártól biztosította az alapítványt.
Az alapítvány a felajánlásokból (SZJA 1%) kapott összeg segítségével a gyermekekkel foglalkozó
logopédusok munkájának javítása érdekében diktafonokat vásárolt. Ezek segítségével nagyban javítható
a kezelt gyermek beszéde, illetve az általa használt beszédhiba.

3. (Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása)
Megnevezés (1000HUF)

Vagyonelem
értéke

Felhasználás célja

2013 évi mérleg szerinti eredmény (419)

-76 Eredmény tartalékba helyezés

Összesen:

-76

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)
Anyag jellegű ráfordítások (51)
Egyéb ráfordítások (52)
Értjük Egymást Alapítvány

Előző év

Tárgyév
39

0

111

62
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Megnevezés (1000HUF)

Előző év

Pénzügyi műveletek ráfordításai (53)

Tárgyév
25

18

Személyi jellegű ráfordítások (55)

0

79

Értékcsökkenési leírás (57)

0

0

175

159

Összesen:

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző év

Tárgyév

Nincs ilyen kifizetés

0

0

Összesen:

0

0

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)

Előző év

B. Éves összes bevétel

Tárgyév
99

221

99

157

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

E. Normatív támogatás

0

0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0

0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]

0

64

175

176

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás

25

79

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

175

176

K. Adózott eredmény

-76

45

25

28

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató
teljesítése
Nem
Igen
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X
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Mutató
teljesítése
Nem
Igen
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X

8. Kiegészítő melléklet
8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Az alapítványnál dolgozó segítők továbbképzése, továbbképzéseken történő részvétel segítése volt a fő cél
ebben az évben.
Mint az előzőekben is leírtuk, ebben az évben az eszközök vásárlásával kívánta az Alapítvány segíteni
a dolgozókat. (diktafon)

8.2. Támogatási programok bemutatása
Nincs adat felvéve a fejezethez.

8.3. SZJA 1 % (Központi Költségvetéseből)
Támogatási program elnevezése:

SZJA 1 % (Központi Költségvetéseből)

Támogató megnevezése:

személyi jövedelemadó 1%

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2014

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

144
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

144

-tárgyévben felhasznált összeg:

144

-tárgyévben folyósított összeg:

144

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:

83

Dologi:

61

Felhalmozási:
Összesen:

144

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A támogatóink jövedelem adóik 1%-val tisztelnek meg bennünket, melyet a NAV átutalása után tudunk
tevékenységünk költségeire fordítani.
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