Adószám:
Törvényszék:
Bejegyző határozat száma:
Nyilvántartási szám:

18583469-1-10
10 Egri Törvényszék
10 PK 60185 /2000/6
10/03/777

Értjük Egymást Alapítvány a beszédhibás gyermekekért
3300 Eger, Ifjuság út 7-9

Közhasznúsági melléklet
2013

[EsBo program]

-1-

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
A beszédhibás és beszédfogyatékos gyermekek oktatásának, nevelésének segítése.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Beszédhibás gyermekek képzésének elősegítése
Közhasznú tevékenység megnevezése:
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Beszédhibás gyermekek képzésének elősegítése
Beszédhibás gyermekek és azok szüleinek segítése,
támogatása

Közhasznú tevékenység célcsoportja:
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

Hátrányos helyzetű gyermekek
650

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A gyermekekkel foglalkozó logopédusok ismereteinek, tudásanyagának bővítése. A logopédiai
szakterületen megjelent új, a beszédjavító munkát elősegítő továbbképzéseken való részvétel anyagi
segítése. Szakmai konferenciákon való megjelenés támogatása

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

Vagyonelem
értéke

2013 évi mérleg szerinti eredmény (419)
Összesen:

Felhasználás célja

19 Eredmény tartalékba helyezés
19

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)
Anyag jellegű ráfordítások (51)
Egyéb ráfordítások (52)
Pénzügyi műveletek ráfordításai (53)
Személyi jellegű ráfordítások (55)
Értékcsökkenési leírás (57)
Összesen:

Előző év

Tárgyév

16
44
15
32
0
107

5
38
28
83
1
155

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)
Nincs ilyen kifizetés
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Előző év

Összesen:

Tárgyév

0

0

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Előző év

Alapadatok (1000HUF)
B. Éves összes bevétel

Tárgyév

136

174

89
0
0

144
0
0

0
47
107

0
30
155

32
107
29

83
155
19

16

25

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
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
Igen
Nem

Értéke

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

155
48
0.44

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

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X
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8. Kiegészítő melléklet
8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Továbbra is igény jelentkezett a foglalkozásokon résztvevő gyermekek részéről a tél elejei
"Hóhivogató" megrendezésére. Alapítványunk, szülői segítséggel megrendezte a Hóhivogatót. Anyagi
lehetőségeink nem igazán nyujtottak egyéb rendezvényekre fedezetet, mivel a kapott SZJA 1%
támogatásból és a tagdíjakból befolyt összegből az alapítvány részére 1 db számítógépet vásároltunk
Windows 7 Home 64 operációs rendszerrel. Ezzel is segíteni akartuk a gyermekekkel foglalkozó
logopédusok munkáját. A gyermekek részére az oktatási tevékenységhez szükséges segédanyagok
elkészítéséhez is nélkülözhetetlen a számítástechnika. A beszerzéssel gyorsabbá tettük ezen eszközök
elkészítésének lehetőségét, mellyel a logopédusok azóta is élnek.

8.2. Támogatási programok bemutatása
8.2.1. Személyi jövedelem adó 1%
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Személyi jövedelem adó 1%
Nemzeti Adó és Vámhivatal
központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2013
143
143
143

-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:

X
17

Dologi:
Felhalmozási:

126

Összesen:

143

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A kapott SZJA 1%-ának összegéből fedezte az alapítványunk a 2013-as év működési költségeit. A
korábbi évekről felhalmozott összegek segítségével hajtottuk végre a számítógép beszerzést, mely a
további működésünkhöz feltétlenül szükséges volt. Így a tartalékainkat is felhasználtuk.
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