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Számviteli beszámoló
A Központi költségvetési szervektől, az elkülönített pénzalaptól,
a helyi önkormányzattól kapott támogatás
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Cél szerinti juttatások kimutatása
Vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
Vállalkozási tevékenységből származó bevételek és kiadások kimutatása
Közhasznú tevékenységről szóló szakmai beszámoló

Százhalombatta, 2010. május 05.

I.

Számviteli beszámoló (lásd melléklet)
-

II.

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege
eredmény kimutatása

Központi Költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól,
helyi önkormányzattól kapott támogatás kimutatása

1. Helyi Önkormányzattól
a. Százhalombatta Város Önkormányzata
működési célú támogatás

14.500.500,-

Százhalombatta Város Önkormányzata
Támogató szolgálat támogatása

10.000.000,-

2. Központi költségvetéstől
b. MÁK normatív támogatás – nappali ellátó
c. MÁK normatív támogatás - támogató szolgálat
d. MÁK normatív támogatás - szociális foglalkoztató

III.

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Az Alapítvány 2009.évi nyitó vagyona:
 OTP Százhalombatta:
 Lekötött betét:
 Házi pénztár:
 Tárgyi eszközök:

9.562.339,306.566,51.852,6.953.000,-

Tárgyi eszközök állomány változása:
Nyitó állomány:
Új beszerzés:
Elszámolt értékcsökkenés:
Záró állomány:

6.953.000,0,2.132.000,4.821.000,-

Az Alapítvány 2009.évi záró vagyona:
 OTP Százhalombatta:
 Lekötött betét:
 Házi pénztár:
 Tárgyi eszközök:

10.294.816,..
0,18.160,4.821.000,-

11.806.860,.7.438.290,30.447.700,-

IV.

Cél szerinti juttatások kimutatása:

1. Pályázati támogatások:



Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

2.520.000,182.800,-

A kapott pályázati támogatásokkal az Alapítvány a támogatás nyújtója felé
határidőben írásban elszámolt.

3. Vállalkozók, szervezetek és magánszemélyek működési célú
támogatásai:
A: jogi személyek támogatásai




Adam-Bex Kft
Alukol Homlokzattechnika Kft
Dunamenti Erőmű Zrt.

300.000,300.000,700.000,-

B: magánszemélyek támogatásai:


Dr. Farkas Gábor

90.000,-

A kapott támogatásokat a megjelölt célokra és a működési kiadásokra
használtuk fel.

V. Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke,
illetve összege:
Az Alapítvány vezető tisztségviselői, mind az alapítvány titkára, mind a kuratórium
tagjai társadalmi munkában látják el feladatukat, azért semmilyen juttatásban nem
részesülnek.

VI. Vállalkozási tevékenységből származó bevételek és kiadások
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytatott, abból bevételt nem ért el,
költséget nem számolt el.

VII. Szakmai beszámoló a közhasznú tevékenységről
A Sérültekért Alapítvány 2009 évben is folytatta tevékenységet az alábbiak szerint:
A Nappali Ellátó Intézmény 28 fő tanköteles koron túli fogyatékkal élő és halmozottan sérült
ember ellátását, fejlesztését, képzését végezte.
Szociális foglalkoztatásban 26 fő vett részt, közülük 23 fő fejlesztő-felkészítő formában, 3 fő
munka-rehabilitációs formában került foglalkoztatásra.
1 fő ellátottunkat 2009. októberében sikerült elhelyezni a nyílt munkaerő piacon, ő a
százhalombattai gondozóházban kapott állást.
A Támogató Szolgáltatást igénybevevő kliensek száma tovább bővült, ebben az évben 105
nyilvántartott kliensünk volt. Szállítással és személyi segítéssel a szolgálat 10110
feladategységet teljesített.
Folytatódott a 2008. évben indított parkgondozói képzés, amely 2010-ben fejeződik be.
Továbbra is rendszeresen működnek a különböző fejlesztő foglalkozások: kondutív
pedagógia, művészetterápia, drámapedagógia.
Alapítványunk drámacsoportja a Felhőjárók rendszeresen kap felkérést különböző
rendezvényeken való fellépésre, melyeken nagy sikerrel szerepelnek.
A Mezőföld Csücske Alkotóműhely keretében továbbra is rendszeresen tartunk játszóházat
különböző intézményekben, vállalatoknál dolgozóink, ellátottjaink segítségével.
Az elmúlt évek során hagyománnyá vált rendezvényeink –Aranyszí-díj, Költészet nap,
Szeretet-fa- ebben az évben is megrendezésre kerültek, ill a Pajta-színpadon több koncertet is
szerveztünk.
Alapítványunk bevételeit az alapító okiratban foglaltak szerint a közhasznú célok
megvalósulása érdekében használtuk fel.

