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Közhasznúsági melléklet a 2013.-es évről
Alapítvány neve: Gazdagréti Szivárvány Óvodáért – Alapítvány
Az alapítvány székhelye: 1118 Budapest, Gazdagréti tér 2/a.
Az Alapítvány képviselője: Sárosiné Nagy Erzsébet
Működési forma: Közhasznú fokozatban közhasznú szervezet
Közhasznúsági végzés: 14.Pk.60.086/2009/3.
Adószám: 18019649-1-43

1. Tájékoztató adatok, az alapítvány bemutatása
A Gazdagréti Szivárvány Óvodáért – alapítvány 2008.május 05.-én alakult. A bírósági végzés
a nyilvántartásba vételről 2009.április 01. –napján jogerőre emelkedett.
A bíróság egyben az alapítványt közhasznú fokozatban közhasznú szervezetté minősítette
14.Pk.60.086/2009/3. számú végzésében, alapítványi nyilvántartásba vette. 10.772.sorszám
alatt.
Az alapítvány induló tőkéje: 100.000.-Ft.

Az alapítvány célja: A Gazdagréti Szivárvány Óvodába járó gyermekek szellemi, erkölcsi,
érzelmi és testi nevelésének támogatása, segítése. Így különösen:
- az óvoda tárgyi feltételeinek javítása, berendezéseinek korszerűsítése, az óvoda udvarának
gyermekek érdekében történő esztétikussá tétele,
- új, korszerű pedagógiai programok megismertetése, átvétele
- kirándulások, óvodán kívüli programok szervezése a gyermekek részére
- az óvodában megrendezésre kerülő programok körének bővítése, gyakoribbá tétele
- képesség fejlesztés, tehetséggondozás megvalósítása csoportos különfoglalkozások
keretében.

Az alapítvány cél szerinti besorolása: oktatási tevékenység

2. Számviteli politika alkalmazása
A Gazdagréti Szivárvány Óvodáért – Alapítvány a 2013.évben a könyvvitelét kettős
könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.
Beszámoló formája és típusa: Az Alapítvány egyszerűsített éves beszámolót készít.
Az egyszerűsített éves beszámoló részei: mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet,
közhasznúsági melléklet.

Az eredmény megállapításának módja összköltség eljárás, a beszámolóban a mérleget „A”
típusú, az eredmény kimutatást is „A” típusú változatban állította össze.
A mérleg főösszege 1.578 ezer Ft. a saját tőke 1.578 ezer Ft. A tárgyévi alaptevékenység
eredménye 628 ezer Ft.

3. Költségvetési támogatás felhasználása
Tárgyévben az alapítvány a Központi Költségvetésből az adók 1 % -os kiutalásával
576.870.-Ft támogatást kapott, mely nem került felhasználásra, hanem a tartalékba került az
alapítványi célok megvalósítására.

4. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
Az alapítvány törekszik arra, hogy a kapott támogatásokat a későbbiekben az alapítvány
alapítói okiratában megjelölt célokra fordítsa a működése során.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Alapítványunk nem nyújtott támogatást, nem történtek kifizetések.

6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi
önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől
kapott támogatás mértéke
Tárgyévben az alapítvány nem kapott támogatást a nevezett szervezetektől.

7. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve
összege.
Az alapítványnak személyi ráfordítása 0 – la volt. Az alapítvány képviselője, illetve az
alapítvány kuratóriumának a tagjai nem részesültek sem juttatásban, sem költségtérítésben.

8. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
A Gazdagréti Szivárvány Óvodáért – Alapítvány 2008. május 05. –én alakult. 2013.évben
576.870. –Ft támogatást kapott az adó 1 % -os felajánlásából. Egyéb magánszemélyi
támogatásokból 65.150.-Ft.-os támogatást. Ezeknek a támogatásoknak a felhasználása a
későbbiekben történik meg.

Köszönetet mondunk a támogatások adóinak, kik pénzbeli adományaikkal, illetve személyes
munkájukkal segítették a Gazdagréti Szivárvány Óvoda – Alapítványát, illetve az óvodába
járó gyermekeket neveléséhez járultak hozzá.

9. Mérleg forrásai
Az alapítvány jegyzett tőkéje 100 ezer Ft.
A tőkeváltozás sora az előző évek eredményeit 850 ezer Ft. mutatja.
A mérleg szerinti eredmény 628 ezer Ft. a 2013.évi közhasznú tevékenységből elért
tevékenység eredménye.
A mérleg fő összege 1.578 ezer Ft.

10. Eredmény kimutatás
Közhasznú tevékenységből származó bevétel:
Alapítványi adó 1 % -a kiutalása NAV bevétele 577 ezer Ft.
Támogatói egyéb befizetés bevétele
65 ezer Ft.
Bankkamat
1
-------------------------------------------------------------------------------Összesen támogatói bevétel :
643 ezer Ft.
Közhasznú tevékenységből származó kiadás:
Bankköltség
15 ezer Ft.
-------------------------------------------------------------------------------Összesen kiadások:
15 ezer Ft.
Az Alapítvány 2013.évi közhasznú eredménye: 628 ezer Ft.
Az Alapítvány 2013.évi közhasznú tevékenysége eredményes volt.

Kelt: Budapest, 2014.április 30.

-------------------------------------------Alapítvány képviselője

Záradék: E közhasznúsági jelentést a Gazdagréti Szivárvány Óvodáért - Alapítvány
támogató Kuratóriuma …………………………………………………. – i ülésén elfogadta.

