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2016. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

2017.05.24 17:09:35

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:
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0 1
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2016. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 6

01 Fővárosi Törvényszék

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 1 5 1

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Gubó
8.

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
1 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 1

.P k . 6 8 7 1 7

3 1 6 8

/ 1 9 9 2/2

1 8 0 0 0 2 9 4

1

4 2

Hornyák Attila

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 1 7
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

76 786

80 893

76 786

80 893

22 050

17 341

3 101

2 829

18 949

14 512

98 836

98 234

98 703

98 125

I. Induló tőke/jegyzett tőke

50

50

II. Tőkeváltozás/eredmény

102 038

98 653

-3 385

-578

133

109

133

109

98 836

98 234

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

100 254

105 603

100 254

105 603

4 448

4 840

4 448

4 840

- támogatások

809

100

809

100

4. Pénzügyi műveletek
bevételei

113

97

113

97

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

104 815

110 540

104 815

110 540

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

104 815

110 540

104 815

110 540

5. Anyagjellegű ráfordítások

19 043

18 086

19 043

18 086

6. Személyi jellegű ráfordítások

70 572

75 189

70 572

75 189

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj,
alapítótól kapott befizetés

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás

5 336

5 336

8. Egyéb ráfordítások

6 198

12 507

6 198

12 507

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

12 387

0

12 387

0

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

108 200

111 118

108 200

111 118

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

108 200

111 117

108 200

111 117

-3 385

-578

-3 385

-578

-3 385

-578

-3 385

-578

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

41 056

26 472

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

41 056

26 472

600

600

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg
F. Közszolgáltatási bevétel

21 482

42 263

21 482

42 263

446

361

446

361

31 145

34 357

31 145

34 357

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 1 5 1

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Gubó

8.

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
1 1 .P k . 6 8 7 1 7

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

/1 9 9 2 / 2
3 1 6 8

1 8 0 0 0 2 9 4

1

4 2

Hornyák Attila

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

a halmozottan fogyatékos vak emberek segítése

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1993.évi III.trv 56. §

2011.évi CLXXV.törvény
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Enyhe,közép fokban sérült ért.fogy.vak gyermekek, fiata
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

50

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

104 815

110 540

446

361

D. Közszolgáltatási bevétel

31 145

34 357

E. Normatív támogatás

21 482

42 263

51 742

33 559

108 200

111 118

70 572

75 189

108 200

111 117

-3 385

-578

20

18

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

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
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AZ ÉRTELMES ÉLETÉRT A
ALAPÍTVÁNY OTTHONA
Számlaszám: 11991102-02193612-00000000
Ágazati azonosító: S0030759, Adószám: 18000294-1-42
____________________________________________________________________________________

Az Értelmes Életért Alapítvány Szakmai beszámolója
2016.évre
.évre a hivatalos pénzügyi adatok alapján
(pénzügyi közhasznúsági jelentés mellékelve)

Az Értelmes Életért Alapítvány 1992
1992-től tevékenykedik.
Az Alapítványunk megfelel az egyesülési jogokról a közhasznú jogállásáról valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV törvény rendelkezéseinek.
Alapítványunk feladatai az alapító okira
okiratban
tban rögzített célok alapján kerül meghatározásra és
végrehajtásra.
Alapítványunk 2016-oss évi tevékenysége szorosan épült az előző év feladataira és meghatározza a
következő év feladatkörét is.

Intézmény:
Intézményünk az Alapítványunk fenntartásában működik, önálló költségvetéssel.
Folyamatosan működtetjük a haszonélvezeti joggal 15 évre megkapott Gubó u.8. sz. alatti
intézményünket. Hatalmas változást jelentett Alapítványunk életében, hogy a haszonélvezeti jog
2016. augusztus 21-ei
ei megszűnésével jogfolytonosan a Budapest Főváros XV. kerület
Önkormányzatával határozatlan idejű használati illetve ellátási szerző
szerződést
dést kötöttünk. Ezzel
biztosítva továbbiakban a 24 bentlakó közép és enyhe fokban értelmi
mi sérült vak fiatal ápolását,
gondozását,
ozását, és
„foglalkoztatását”
„foglalkoztatását”. Ennek koordinálása az intézményvezető feladata. A
foglalkoztatás az intézmény keretén belül folyik, a MÁK előírása,, hogy elkülönített számlán
kezeljük a fejlesztő felkészítő illetve munka rehabilitáció pénzeszközét, ezért a bevételek/kiadások
kétfelé
felé kerülnek kimutatásra, a közüzemi díjak 70% (otthon) és 30% (foglalkoztató) arányban
kerülnek kiegyenlítésre. Illetve alkalmanként az akkreditáció a közüzemi díjak 30%
30%-át költségként
számolja el.
2016-bann is számos beruházást hajtottunk végre intézményünkben.
Intézményünk gépjármű parkja tovább fejlődött, a 9 személyes régebbi évjáratú sok kilométert
futott, elhasználódott gépjárművünket egy két éves, 9 személyes
személyes,, környezet barát, ár érték
arányban kedvezőbb áru járműre cseréltük
cseréltük. A régi autó eladásai ára 2.900.000
00.000 ft, az új autó vételi
ára 6.295.000 ft.
Nyertünk pályázatot,, ahol a fiatalok egészségmegőrző ter
terápiáját
ápiáját tudjuk biztosítani, illetve az
elhasználódott mosógépet, hintaágyakat lecseréltük, kárpittisztítót, elektromos láncfűrészt,
lámpatesteket, ventillátorokat vásároltunk.
Gondoskodtunk az épület állagmegóvásáról, a szükséges kisebb nagyobb javításoka
javításokat elvégeztük.
Ellátottaink nagyon nagy örömére szolgált, hogy kb. 1.500.000 forintból egy korszerű fejlett, 7
eszközből álló kültéri fitneszparkot hoztunk létre, mely biztosítja fiataljaink szabadidős
kikapcsolódását, erőnlétük megőrzését. Ennek a parknak közösség összetartó ereje is van.
Berendezési tárgyakat, kényelmi eszközöket vásároltunk, víz automatát vásároltunk, amely a
védőitalt biztosítja dolgozóink illetve ellátottaink számára.

Levélcím: 1151 Budapest, Gubó u.8.

Telefon: (+361) 271
271-1018
1018
(+3630) 522-2022
2022

EE-mail: eea@eea8.hu
Web: www.eea8.hu
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ALAPÍTVÁNY OTTHONA
Számlaszám: 11991102-02193612-00000000
Ágazati azonosító: S0030759, Adószám: 18000294-1-42
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Intézmény költségvetése az alábbiak szerint alakult
alakult: a normatíva 2016-ban
201
18.743.419 Ft,
Befizetett térítési díj 34.562.245 Ft, ágazati, kiegészítő pótlék: 4.181.390 ft,, pályázatra: 3.682.725
ft. Egyéb bevételünk 311.945 Ft
Ft, kamat: 44.737 ft.
-

-

közüzemi díjak: víz, gáz, villany, szemét, kémény, távközlés, 70%
70%-os
os kiadásai 3.112.605 Ft
irodaszer, hatósági díj, illeték
illeték, posta/banköltség 625.062 Ft-ra tehető.
Egyéb kiadás: könyvelési program, műanyagpohár stb. beszerzésére 1.554.480 Ft-ot
költöttünk.
Esetenként ZOÉ zenekarunk fellépésére
fellépésére,, külfölddel kapcsolatos táborozásokra,
táborozásokra valamint heti
egy alkalommal a lakóink úszásoktatására, heti rendszerességgel a lovas terápián való részvétel
kisbuszunkkal történt. Az élelmiszerek, eszközök bevásárlását, szőnyegek
yegek piacra szállítását,
ügyek intézését stb., személygépkocsink segítette. Fenntartási költségük 1.614.247 Ft (ide
értve az üzemanyag, javítási költséget, és az autópálya díjat is).
irodagép, tűzjelző
lző és lift, épület karbantartására, beruházásra 3.084.769 Ft-ot
Ft fordítottunk.
kis értékű eszközök beszerzése 614.104 Ft-ba került.
étkeztetésre,
tkeztetésre, (ötszöri étkezés
étkezés), tisztító/tisztaságszerre, kártevőírtás 8.792.412 Ft-ot költöttünk.
egészségmegóvás (hidroterápia, lovasterápia, gyógyszer, intézmény orvosi, alkalmassági
vizsgálatok) 2.756.720 Ft.
biztosítások: ingatlan, felelősség otthon, gépjármű 806.009 Ft-ba kerültek.
zsebpénzek kifizetésére (átfutó tétel) 1.968.510 Ft.
alkalmazottak bérezésére: bér és közterhe 30.626.886 Ft.
személyi jellegű egyéb: 3.418.022 Ft

Foglalkoztató-munkarehabilitáció:
munkarehabilitáció:
Pályázatunk (SZF/000867/09) 2016 évre befogadást nyert, ebből a 2016.
201
évre munkarehabilitációra és fejlesztő-felkészítő
felkészítő foglalkoztatásra 23.519.328 Ft-ot kaphattunk.
kaphattunk
Szőnyeg értékesítés bevétele 233.376 Ft,, egyéb bevétel: 49.201 ft.
-

közüzemi díjak: víz, gáz, villany, szemét, kémény, távközlés, 30%
30%-os
os kiadásai 1.168.883 Ft
posta, bankköltség 187.265 Ft
Ft-ra tehető
irodaszer: 2380 ft
Könyvelés, ügyviteli munka
munka: 600.000 Ft.
felelősség biztosításra, védőitalra
védőitalra: 163.132 Ft-ot fordítottunk.
egészségügyi szolgáltatás (alkalmassági vizsgálatok) 32.500 Ft
egyéb kiadás (karbantartás,
karbantartás, tárgyi eszköz): 118.906 Ft
alkalmazottak bérezésére: bér és közterhe 22.157.035 Ft
segítők béren kívüli
ívüli juttatása: 31.500 Ft

Akkreditáció:
2016 elejétől a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs foglalkoztatása aaz
akkreditációs forma keretében 17 fő. Az állam ehhez a tevékenységhez 18.607.917 Ft-tal járul
hozzá, mely a következőképpen oszlik meg.
Szőnyeg értékesítés bevétele: 99.500 ft
- közüzemi díjak 30%-os
os kiadásai
kiadásai: 14.378 ft
- irodaszer: 4.425 ft
- bankköltség: 125.567 ft
- ügyviteli munka: 180.000 ft
- alkalmazottak bérezésére:
ére: bér és közte
közteher 18.955.234 Ft
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FRF-C/0183-5/2015 egyszeri kiegészítő támogatás: 456.526 ft, melyet az ügyviteli munkára,
foglalkozás egészségügyi orvosi vizsgálat költségére és a közüzemi díjak 30%
30%-ra lett fordítva

2016-benn arra törekedtünk, hogy az intézményünkben elhelyezett fiatalok akaratukat figyelembe
véve minimum két alkalommal eljussanak nyaralni.
Egyik ilyen nyaralásunk a tábor jellegű az 1993 óta minden évben megszervezet, de új helyen
megvalósított Balaton Lellei
ei táborunk.
Balatonlellei pihenésünk, ahol idén 24 értelmileg sérült vak fiatalnak sikerült édesebbé tenni az
életét. A tábor jelleg onnan adódott, hogy mindennapos fejlesztő illetve vidám játékos
elfoglaltsággal töltöttük ki fiataljaink idejét. Másik nya
nyaralás jellegű
ű pihenés külföldön történt
júniusban Olaszországban,
n, ahol egy hetet tölthette
tölthettek el fiataljaink egy része kényelemben és teljes
pihenésben az éves fáradalmakat kipihenvén.
Állami neveltjeink számára az adaptációs szabadság megkönnyítése érdek
érdekében
ében még egy nyaralást
szerveztünk Horvátországban.. Ennek a nyaralásnak elsősorban az volt a célja, hogy Ők is
érezhessék azt az érzést, amikor a bentlakók az otthonukba távoznak a három hetes adaptációs
szabadság
abadság idejére, és ez idő alatt az állami nevelte
neveltek is távol vannak az intézménytől legalább egy
hétre. Így Ők is készülődhetnek, pakolhatnak, hogy az intézményt ugyan úgy, mint a többiek
elhagyhassák.
A fenti programsorozatnak a költség vonzata 2 985 458 Ft. Az összkiadás annak köszönhető,
hogy Balatonlellén az utazást
ást egy 46 fős autóbusszal tudtuk megoldani, melyet az
intézményvezető vezetett,, így nem kellett plusz napi díjat fizetnünk. Nem beszélve azokról az
önkéntes segítőkről akik a munkahelyükről szabadságot vettek ki illetve szabadidejüket
feláldozták
láldozták azért, hogy örömet okozzanak fiataljainknak, vállalva ezzel azt a nehéz fizikai és
pszichikai
chikai megterhelést, ami 24 fiatal napi ellátásához szükséges, ezáltal is lemondva a pihenésről
és mindezt anyagi ellenszolgáltatás nélkül.
Többnyire önellátók
ók voltunk, a szárazélelmet Budapesten vásároltuk, a segítők készítették a
reggelit, vacsorát. Az ebédet egy étteremben tudtuk elfogyasztani.
Egyik legnagyobb jelentősége az volt ezeknek a nyaralásoknak, hogy fiataljaink, lehetőség szerint
olyan személyekkel tudjanak együtt nyaralni, akikkel a kapcsolatuk nem minden napos, ezáltal
olyan élményekkel gazdagodhattak, ami intézményi körülmények között nem igen lehetséges.
Nagyban segíti a fejlődésüket illetve a szinten tartásukat az inger gazdag idege
idegen környezet.
-

Támogatjuk az oktatást: 119.000 Ft-ot juttattunk a Vakok Iskolájában tanuló halmozottan
sérült vak gyermekeinknek spinning bicikli vásárlására
vásárlására.
Szociális tevékenység: (segélyezésre)
segélyezésre) 50.000 Ft-ot fordított az alapítvány.
bankköltség, irodaszer
er vásárlása: 14.432 Ft
SzJA. bevételünk 361.381 Ft. Egyéb pályázat útján kapott összeg 1.512.053 Ft.
Magánszemélyektől, cégektől 100.000 ft támogatást kaptunk. Kamat bevétel 34.969 ft.
Táborra befizetett hozzájárulás 1.249.000 Ft. Rezsi hozzájárulásként
345.000 Ft-ot
könyveltünk
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Köszönöm figyelmüket és kérem
érem a 201
2016-os évre vonatkozó Szakmai és pénzügyi beszámolóm
elfogadását.
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Hajdu János
Alapítványi elnök
Budapest, 2017. április 05.
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