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2009. évi közhasznú beszámolója

Budapest, 2010. március 15.

1. számú melléklet a 224/2000. (XII. 19) Korm. rendelethez

Nemzetközi Cseperedő Alapítvány egyszerűsített beszámoló mérlege
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

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

B.

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

0

160
0
160

Eszközök összesen

160

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
C. Saját tőke
I.
Induló tőke/Jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/Eredmény - valamennyi
III. Lekötött tartalék
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)
V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
D.

Tartalék

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I.
Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek

110
100
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Források összesen

160

Budapest, 2010.03.15.
dr.Simó Judit
elnök
Nemzetközi Cseperedő Alapítvány
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Nemzetközi Cseperedő Alapítvány közhasznú eredménylevezetése
A.

B.

C.
D.
E.

F.

G.

H.

I.
J.
K.

Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)
I.
Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)
1.
Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a) Alapítótól
b) központi költségvetésből
c)
helyi önkormányzattól
d) Egyéb
2.
Pályázati úton elnyert támogatás
3.
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4.
Tagdíjból származó bevétel
5.
Egyéb bevétel
II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)
1.
Pénzügyileg rendezett bevételek
2.
Pénzbevételt nem jelentő bevételek
Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) kamat
Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)
Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)
1.
Ráfordításként érvényesíthető kiadások
2.
Ráfordítást jelentő eszközváltozások
3.
Ráfordítást jelentő elszámolások
4.
Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)
1.
Ráfordításként érvényesíthető kiadások
2.
Ráfordítást jelentő eszközváltozások
3.
Ráfordítást jelentő elszámolások
4.
Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1±2)
1.
Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4)
2.
Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4)
Nem pénzben realizált eredmény (±1±2)
1.
Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3)
2.
Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3)
Adózás előtti eredmény (B/1-F/1)±H/2
Fizetendő társasági adó
Tárgyévi eredmény
1.
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/1+A/H)-(E/1+E/2+E/3)
2.
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)
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Tájékoztató adatok – Nemzetközi Cseperedő Alapítványt
A.

B.
C.
D.
E.

Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások
1.
Bérköltség
ebből:
- megbízási díjak
- tiszteletdíjak
2.
Személyi jellegű egyéb kifizetések
3.
Bérjárulékok
Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások
A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

288
20
0

Budapest, 2010.03.15.

dr.Simó Judit
elnök
Nemzetközi Cseperedő Alapítvány

Nemzetközi Cseperedő Alapítvány

Közhasznúsági jelentése
2009. évről.
Alapítványunkat a Fővárosi Bíróság 10.224 szám alatt 2007. április 25-én jogerőre emelkedett
határozatával közhasznú szervezetként nyilvántartásba vette. Ennek megfelelően az alapítványnak
beszámolási kötelezettsége teljesítése során a közhasznú szervezetekről szóló (módosított) 1997. évi
CLVI. törvény, a számvitelről szóló, többször módosított 1991. évi XVIII. törvény, valamint a
számviteli beszámolással kapcsolatban a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló
készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 219/1999 (XII.30) Korm. sz.
rendeletben foglaltak szerint kell eljárnia. A jelen közhasznúsági jelentés az említett jogszabályok
előírásainak figyelembe vételével készült.
I. rész – Gazdálkodási és számviteli beszámoló
1.
Mérleg és eredménykimutatás
Alapítványunk 2009. évi gazdálkodásáról számot adó mérleget a jelen közhasznúsági jelentés 1. sz.
melléklete tartalmazza. A 2. sz. mellékletként csatolt eredménykimutatás szerint a tárgyévben 29.000,Ft veszteség keletkezett.
2.
Költségvetési támogatás és felhasználása
Alapítványunk költségvetési támogatásban 2009-ben nem részesült.
3.
Kimutatás a vagyon felhasználásáról
Alapítványunk 2007-ben kezdte meg közhasznú tevékenységét. A 2009-ben felhasznált támogatásból
és közhasznú tevékenységünk bevételéből 29.000,-Ft veszteségünk származott. A halmozott adatokat
tekintve vagyonvesztés ezzel együtt sem következett be.
A pénzeszközök állományából 16.000,-Ft a pénztárunkban, 144.000,-Ft a folyószámlánkon van. A
kötelezettségek 50.000,-Ft-os összege az alapító által fenntartásunkhoz átmenetileg biztosított összeg
4.
Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
2009. évben céljuttatásban a Nemzetközi Cseperedő Alapítvány nem részesült.
5.
Kimutatás a kapott támogatásokról
A Nemzetközi Cseperedő Alapítvány 2009-ben a Premiere Kft-től (adószám: 10519372-2-41,
cégjegyzékszám: 01-09-898049) kapott 12.000,-Ft támogatást, amit közhasznú tevékenységünkre
fordítottunk.
6.
Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

A Nemzetközi Cseperedő Alapítvány vezető tisztségviselői 2009-ben nem részesültek
juttatásban.

II. rész – Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről
Szervezetünk 2009. évi tevékenységünk során folytattuk az együttműködést a Belvárosi
Játékóvodával. Ennek alapján az óvoda helyszínt biztosított a fejlesztéseink számára, alapítványunk
munkatársai pedig ellátták az óvodába járó autizmussal élő gyerekeket, valamint szakmai
továbbképzést és konzultációs lehetőséget nyújtottak az óvoda pedagógusai számára. Ezzel
párhuzamosan terápiás fejlesztést nyújtunk az autizmussal élő gyerekek és családjaik számára.
Az év során folyamatosan építettük a szakmai kapcsolatokat, valamint felkutattuk a működésünket
támogató forrásokat.
***
A fenti Közhasznúsági jelentést az Alapítvány Kuratóriuma 2010. március 31-én tartandó ülésén fogja
tárgyalni és elfogadni.
***

Budapest, 2010.03.15.

dr. Simó Judit
elnök
Nemzetközi Cseperedő Alapítvány

