A 2009.évi közhasznúsági jelentés kötelező tartalmi elemei

a)

A 2009. év számviteli beszámolója a számviteli törvény szerint

Külön dokumentum fájlban mellékelve (1715/B).
A „Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített
beszámolója 2009” c. dokumentumot a Könyvelő elkészítette.
b) A költségvetési támogatás felhasználása
Az Örökmozgó Alapítvány 2009-ben használta fel az NCA 2008 jelű pályázaton
működési költség támogatására kapott 200.000.-Ft maradványösszegét, 95.000.-Ftot. A pályázati beszámolót elfogadták, a pályázat lezártnak tekinthető.
Az NCA-KM-08-P-0144 sz. támogatás terhére 2009-ben elszámolt költségek:
I.ANYAGKÖLTSÉG
Nyomtatvány,
irodaszer
2009.01.012009.05.31.
Mindösszesen:

34.000.-Ft

II.SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE
1. Anyagjell. szolg.
5.000.-Ft

II.SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE
2.
Egyéb
szolgáltatás
50.000.-Ft

VII.TÁRGYI
ESZKÖZÖK
6.000.-Ft
95.000.-Ft

Az NCA 2009 jelű pályázaton elnyert újabb, működési költség támogatására kapott
210.000.-Ft (I.részlet) összegből az Örökmozgó alapítvány 2009.december 31-ig
109.830.-Ft-ot használt fel. Az elnyert összeg fennmaradó II.részlete, 90.000.-Ft,
2010.januárjában folyt be. (Maradvány 2010-re 100.170.-Ft+90.000.-Ft, azaz
összesen 190.170.-Ft).
Az NCA-KM-09-P-0302 sz. támogatás terhére 2009-ben elszámolt költségek:
I.ANYAGKÖLTSÉG
Nyomtatvány,
irodaszer
2009.06.012009.12.31.
Mindösszesen:

30.840.-Ft

II.SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE
1. Anyagjell. szolg.
22.750.-Ft

II.SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE
2.
Egyéb
szolgáltatás
50.000.-Ft

VII.TÁRGYI
ESZKÖZÖK
6.240.-Ft
109.830.-Ft
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c)

Az alapítvány pénzügyi helyzete 2009.évben

Bankszámla nyitó egyenleg 2009.01.01-én
Lekötött betét:

1.197.177.-Ft
1.000.000.-Ft

Az alapító tőkéből az alapító okirat szerint további 50.000.-Ft tartósan le van kötve.
Pénztár nyitó egyenleg 2009.01.01-én

22.072.-Ft.

Az alapítvány induló vagyona
2009. január 1-én:
2009. évi bevételek
Támogatók adományai
⇒ magánszemélyektől:
⇒ gazdasági társaságoktól:
Pályázatokon elnyert támogatás:
⇒
Biatorbágy Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi
támogatása:
⇒
NCA-ból működésre NCA-KM-2009 (össz.300.000.-Ftból):
⇒
Pest Megye Közgyűlése:
Egyéb bevételek:
⇒
SZJA 1%-ból
⇒
Kamatbevétel:
⇒
Telefon magánhasználat
Bevétel összesen:
2009. évi kiadások
Közhasznú tevékenység érdekében felmerült kiadások:
⇒
Rendezvény költsége:
⇒
Célszerinti kiadás:
⇒
Nyomtatvány, irodaszer:
⇒
Eszköz beszerzés (lamináló):
⇒
Posta, telefon, fax:
⇒
Bankköltség:
⇒
Igénybevett szolgáltatás (ügyvéd, könyvvizsgálat):
⇒
Egyéb költség:

2.269.249,- Ft
Összeg (Ft)
1.136.150.-Ft
215.500.-Ft
320.000.-Ft
210.000.-Ft
100.000.-Ft
1.808.395.-Ft
77.195.-Ft
7.200.-Ft
3.874.440.-Ft
Összeg (Ft)
462.079.-Ft
2.510.729.-Ft
132.855.-Ft
6.238.-Ft
49.990.-Ft
40.924.-Ft
70.000.-Ft
0.-Ft

Összes kiadás:

3.272.815.-Ft

Záró egyenleg 2009. december 31-én:

2.870.876.-Ft

Bankszámla záró egyenleg 2009.12.31-én

507.938.-Ft
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Lekötött betét:

500.000.-Ft+1.800.000.-Ft

Pénztár záró egyenleg 2009.12.31-én

12.938.-Ft.

Az alapító tőkéből az alapító okirat szerint további 50.000.-Ft tartósan le van kötve.
Az Örökmozgó Alapítványnak 2009. évben személyi jellegű kiadása nem volt.
Társadalmi munka, ill. nem anyagi jellegű felajánlások:

60.000.-Ft.

Az ALDI Kft. természetben felajánlott adományának értéke:

500.000.-Ft.

d) a cél szerinti juttatások kimutatása (adott célszerinti juttatások)
Az Örökmozgó Alapítvány 2009-ben az Alapító okiratban rögzített szabályok szerint
2.511e Ft-ot fordított célszerinti kiadásokra. Részletesebben ld.analitika.
- táncház 8 alkalommal
486e Ft
- zenei eszközök 700e Ft
- zeneovi 100e Ft
- játék közlekedési napra 120e Ft
- szóróajándék 110e Ft
- gyermekműsor
50e Ft
- galéria
337eFt
- görgősjáró 243e Ft
- thinkfun fejlesztőjátékok 210e Ft
- akácburkolat 115e Ft
- kertiszerszámok 40e Ft
e)

a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás
mértéke

Forrás
Támogatás mértéke
NCA 2008
200.000.-Ft
NCA 2009
300.000.-Ft
Helyi önkormányzat
320.000.-Ft
SZJA 1%-ból 2007 adóév
1.115.727.-Ft
SZJA 1%-ból 2008 adóév
1.808.395.-Ft
Pest Megy Önkormányzata
100.000.-Ft

Felhasználás ideje
2008.06.01-2009.05.31.
2009.06.01-2010.05.31.
2009.01.01-2009.12.31.
2009.
2010-re tartalékolva.
2009.

f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke,
illetve összege
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Az Örökmozgó Alapítvány kuratóriumának tagjai tevékenységüket 2009-ben is
társadalmi munkában, felajánlásként végezték, így az alapítványnak személyi
jellegű költségei nem keletkeztek.
g) a 2009. évi közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
•

•
•

•

•

•

•

•

•

2009. tavaszán volt vendégünk egy meghívott előadó, aki „Miért ilyen a
gyermekem?” címmel tartott előadást az óvódások szüleinek és az
érdeklődőknek.
Az SZJA-1%-gyűjtő kampány keretében valamennyi óvodás családjához
eljuttattuk ismertetőnket.
A felajánlott SZJA 1%-okból az óvoda Ének-zene munkaközösségével
együttműködve kb.700.000.-Ft értékben vásároltunk valamennyi tag-intézmény
számára
zenei
eszközöket,
hanghordozókat,
Micro-Hifi
készüléket,
szakkönyveket, gyermek- és felnőtt hangszert. Valamennyi óvodában 1-1
alkalommal táncházat szerveztünk.
A Kölcsey utcai pihenőhely gondozása 2009-ban is folyamatos volt (fűnyírás,
gyomlálás, fa-elemek átfestése, hibák kijavítása, kiszáradt talajtakarók pótlása).
Biatorbágy Önkormányzatának pályázati úton elnyert támogatásából a pihenőhely
felső teraszának burkolására akác-tipegőt vásároltunk, melyet tavasszal –
önkéntesek bevonásával raktunk le.
2009.szeptember 24-én negyedszer vehettek részt a nagycsoportosok (196
gyermek) a Kresz-parkban megrendezett óvodai Közlekedési napon. A
rendezvény költségeit Biatorbágy Önkormányzatának támogatásából fedeztük. Az
akadályverseny sporteszközkészletét 2009-ben a Pest Megyei Közgyűlés Ifjúsági
és Sportbizottsága felhívására készített nyertes pályázatunk révén 100.000.-Ft
értékben bővíthettük.
Az Örökmozgó Alapítvány 2009-ben is sikeresen pályázott a Nemzeti Civilalap
felhívására. Az elnyert 300.000.-Ft-ot működési költségek finanszírozására
fordíthatjuk.
Az alapító okirat előírásának megfelelően az Örökmozgó Alapítvány
könyvvizsgálóval ellenőriztette és záradékoltatta a könyvelő által elkészített
éves működésének eredmény-levezetését és a szervezet közhasznú
beszámolóját.
Több óvodai program támogatása mellett az Örökmozgó Alapítvány közel
3.000.000.-Ft-ot fordított óvodai játékok, eszközök beszerzésére, az óvodaudvarok rendezésére. A szülők és barátok céltámogatásaiból került görgősjáró a Meserét Óvoda udvarára, készült galéria a Csicsergő Óvoda Csibe
csoportjába.
Az óvodával közös programjaink a tanév során zajlanak, térítésmentesek, ezáltal
nem rónak külön terhet az esetleg szociálisan hátrányos helyzetű családokra
sem. Az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva, a szerényebb anyagi
körülmények között élő gyermekekre különös figyelmet fordítunk. Tőlünk
telhetően igyekszünk támogatni minden olyan, az óvodához kapcsolódó
eseményt, amely a kisgyermekek testi-lelki épülését, gazdagodását szolgálja és
az óvodai életet színesíti.

A Kuratórium tagjai az elnök közhasznú beszámolóját a 2010.május 26-i ülésen
egyöntetűen elfogadták.
Biatorbágy, 2010. május 26.
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Horváth Dori Gabriella
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