AZ EMBEREKÉRT ALAPÍTVÁNY
2010. ÉVI
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 19. § rendelkezésének értelmében az
Emberekért Alapítvány (1037 Budapest, Erdőalja u. 54.) az alábbi közhasznúsági jelentés
keretében számol be a 2010. évi tevékenységéről.

A szervezet alapadatai:
Elnevezés
Képviselő
Székhely
Adószám
Közhasznúságba vétel időpontja
Közhasznúságba vétel hatálya
Közhasznúsági fokozat
Bírósági végzés száma
A szervezet céljának rövid leírása

Létszám adatok 2010.12.31.-én:

Emberekért Alapítvány
Dr. Gruber Tibor
1037 Budapest, Erdőalja u. 54.
18128194-1-41
2007. július 17.
2007. július 17.
Közhasznú
16.Pk.60.498/2007
- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs
tevékenység,
- Kulturális tevékenység,
- Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és
ifjúsági érdekképviselet,
- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése
Az Alapítványnak nincsenek alkalmazottai,
csak önkéntes segítői

I. Számviteli beszámoló
Az 1997. évi CLVI. 19.§ (3) bekezdés a.) pontja szerint
A számviteli beszámoló a jelenleg hatályos számviteli-, illetve az alapítványokra
vonatkozó külön jogszabályok előírásainak megfelelően készült.
Részei: - közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege (1.sz. melléklet)
- közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (2.sz. melléklet)
II. Költségvetési támogatások felhasználása
Az 1997. évi CLVI. 19.§ (3) bekezdés b.) pontja szerint
Az Alapítvány 2010. évben ilyen jellegű támogatásban nem részesült.
III. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
Az 1997. évi CLVI. 19.§ (3) bekezdés c.) pontja szerint
(Adatok e Ft)
Megnevezés
Induló tőke
Tőkeváltozás
Tárgyévi eredmény
Saját tőke

Előző év
300
259
2.230
2.789

Tárgyév
300
2.490
1.345
4.135

Változás eFt
2.231
- 885
1.346

Változás %
961
60
148

Az Alapítvány 2010.-ben − adományok jóvoltából – pozitív eredményt tudott elérni.
2010. évben az Alapítványnak csak közhasznú tevékenysége volt, vállalkozási
tevékenységet nem folytatott.
IV. Cél szerinti juttatások kimutatása
Az 1997. évi CLVI. 19.§ (3) bekezdés d.) pontja szerint
(Adatok e Ft)
Megnevezés
Közhasznú tevékenység
keretében
nyújtott
pénzbeli juttatás
Közhasznú tevékenység
keretében
nyújtott
természetbeni juttatás

Előző év

Tárgyév

Változás e Ft

0

0

-

Változás %
-

0

0

-

-

Közhasznú
működés
költségei
Továbbutalt támogatás
Összesen

620

1.505

885

243

0
620

0
1.505

0
885

0
243

Az Alapítvány nem pénzbeni-, illetve természetbeni juttatásokat kíván biztosítani, hanem
alapvetően szolgáltatni szeretne, például gyermek- és ifjúságvédelmi programok
szervezésével, stb.
Mivel az Alapítványnak nincs vállalkozási tevékenysége, és nincs olyan tevékenysége,
amely cél szerinti, de nem közhasznú, ezért a számviteli beszámoló eredmény-kimutatás része
ad számot a szervezet közhasznú működési költségeiről.
Az Alapítvány továbbutalási céllal nem kapott támogatást.
V. Kimutatás a kapott támogatásokról
Az 1997. évi CLVI. 19.§ (3) bekezdés e.) pontja szerint
2010. évben megnyert pályázatok
Támogató

Cél

NCA-KM
Fővárosi Önkormányzat

Működési támogatás
Esélyegyenlőségi program

Megítélt
2010. évre jutó
támogatás
bevétel e Ft
e Ft
200
133
200
0

Adományok
2010. év során összesen 2.579 e Ft érkezett be adomány címén magánszemélyektől.
SZJA 1%-ából 33 e Ft folyt be.
Összegző kimutatás
(Adatok e Ft)
Támogató
megnevezése
NCA-KM
SZJA 1%
Adományok
SZMM

Összes támogatás

Támogatott cél
Közhasznú működés
Közhasznú működés
Közhasznú működés
„Közösség az
egészséges
életmódért”

Támogatás
előző évi
0
0
2.199
400

2.599

Támogatás Változás Változás
tárgyévi
e Ft
%
133
133
33
33
2.579
380
117
0
-400

2.745

146

106

VI. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
Az 1997. évi CLVI. 19.§ (3) bekezdés f.) pontja szerint
(Adatok e Ft)
Megnevezés
Tiszteletdíj
Költségtérítés
Egyéb juttatás
Összesen

Előző év

Tárgyév
0
0
0
0

Változás e Ft
0
0
0
0

Változás %
0
0
0
0

0
0
0
0

Az Alapítvány vezető tisztségviselői - bár azt sem jogszabály, sem az Alapító Okirat, sem
más belső szabályzat nem tiltja - semmilyen juttatásban nem részesültek.

VII. Közhasznú tevékenységekről szóló rövid tartalmi beszámoló
Az 1997. évi CLVI. 19.§ (3) bekezdés g.) pontja szerint
Az Emberekért Alapítvány minden cél szerinti tevékenysége közhasznú.
Az alábbiak az Alapító Okiratban foglalt célok megvalósítása érdekében végzett
tevékenységekről adnak tájékoztatást.
1. Egészségmegőrző, betegség-megelőzést célzó felvilágosító, nevelő munka:
A drogoktól még érintetlen, de veszélyeztetett gyermekek és fiatalok részére
felvilágosítással, információkkal, tanácsadással kívántunk szolgálni. Ebben a programban
kortárscsoportok (gyógyulófélben lévő narkomán fiatalok) közreműködését láttuk
célravezetőnek a kábítószerekkel való kísérletezés, kipróbálás megelőzése céljából, ezért
ehhez a tevékenységhez igénybe vettük olyan más civil szervezet segítségét, ahol
szenvedélybetegek rehabilitációs ellátásával is foglalkoznak. Ilyen programot vittünk a Pesti
Waldorf Pedagógiai Egyesület felkérésére egy iskolába, illetve egy fővárosi gyermekotthonba.
2. Kulturális programok szervezése:
- 2010. évben is havi rendszerességgel szerveztünk filmklubot az Alapítvány székhelyén
tinédzser és fiatal korosztály számára, amelynek során a fiatalok helyes értékrendjének
kialakításához kívántunk hozzájárulni önkéntes segítő pedagógusok, mentálhigiénés
szakemberek segítségével.
- Május hónapban jótékonysági komolyzenei koncertet szerveztünk Stuller Gyula
hegedűművész és Kossuth-díjas művész barátai részvételével, amelynek ingyenes helyszint a
Kőbányán található Mindenki Temploma biztosított.

3. Gyermek és ifjúságvédelem:
- Ifi-tini klub működtetése:
Havi rendszerességgel egyéni, kis-, és nagycsoportos keretben 2010. évben is „tematikus”
klubprogramokat tartottunk (sport, játék, drámajáték, személyes és társas kompetenciákat
fejlesztő interaktív foglalkozások) hogy segítsük a tinédzser és ifjúsági korosztály körében az
érési folyamatokat. Az egészségfejlesztést, mint folyamatot támogatjuk az ifjúsági közösségi
programok szervezésével, hogy a fiatalok egyre fokozódó kontrollt gyakorolhassanak saját
életvitelük, mentális állapotuk felett, és ez által képessé váljanak annak javítására, alakítására.
A klub keretein belül megvalósítottunk egy többhetes video-tanfolyamot a fiatalok számára,
amelyhez a szükséges eszközöket az Alapítvány adományokból szerezte be.
- Nyári prevenciós balatoni tábor:
Sport, játék, testmozgás, közösségi élmények segítették ebben az évben is – szakemberek
közreműködésével - a gyerekeket, fiatalokat a helyes életvezetés elsajátításában. A program
megvalósítását önkéntesek segítették.
- Külföldi kirándulás:
A nyár folyamán Velencébe 6 napos ifjúsági kirándulást szerveztünk közösség építő
jelleggel.
- Belföldi kirándulás
A téli iskolai szünetben a Mátrába szerveztünk egy ifjúsági kirándulást hasonló
indíttatásból.

Az Alapítvány 2010. évi közhasznú célkitűzéseit teljesítette.
A jogszabályi előírásoknak, illetve az Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően
közzétételi kötelezettségének az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján
történő megjelenítésével eleget tesz. A 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója és ezen
közhasznúsági jelentése olvasható a www.emberekertalapitvany.hu honlapon.

Budapest, 2011. május 21.
…………………………………………….
Dr. Gruber Tibor
képviselő

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Emberekért Alapítvány
2010. év

adatok e Ft
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

előző év

tárgyév

A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök

94

2.908

2.695

1.494

2.695

1.494

2.789

4.402

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

2.789

4.135

I. Induló tőke/Jegyzett tőke

300

300

II. Tőkeváltozás/ Eredmény

259

2.490

2.230

1.345

III.
IV.
V.
VI.

Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
Források összesen

267
2.789

Budapest, 2011. május 21.
…………………………………………….
képviselő

4.402

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Emberekért Alapítvány
2010. év

adatok e Ft
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

előző év

tárgyév

2.850

2.850

2.200

2.611

2.200

2.61

a) alapítótól
b) központi költségvetésből
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb

1
2. Pályázati úton elnyert támogatás

400

133

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

250

106

2.850

2.850

620

1.505

469

654

151

851

620

1.505

2.230

1.345

4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Összes bevétel (A+B)
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
Anyagjellegű ráfordításai
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
F. Összes ráfordítás (D+E)
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

Tájékoztató adatok
A. Személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség
ebből: -

--

megbízási díjak

- tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
B. A szervezet által nyújtott támogatások
ebből: az e rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve
átadott támogatás

Budapest, 2011. május 21.
…………………………………………….
képviselő

