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1. Számviteli beszámoló

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

1.2. Könyvvizsgálat
A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz
A  számviteli  beszámoló  a  szervezet  gazdálkodásáról,  vagyoni-,  pénzügyi-  és  jövedelmezősége 
helyzetéről  megbízható  és  valós  képet  mutat,  ahhoz  további  kiegészítő  információk  közlése  nem 
szükséges.

2. A szervezet bemutatása

2.1. Elérhetőség
A szervezet elérhetősége: 1042 Budapest, Viola u. 11-13.

2.2. Azonosító adatok
A  szervezet  más  szervezetnek  nem  tagja.  A  Viola  óvoda  Gyermekeiért  Alapítvány  besorolása,  a  
regisztrációt végző szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak: Fővárosi 
Bíróság, reg. szám: 10840

2.3. Tevékenység általában
A Viola óvoda Gyermekeiért  Alapítvány 2009 évben jött  létre.  Az alakulás célja,  a  szervezet  főbb 
tevékenységei az alábbiak: 

- az óvodás gyermekek korszerű, színvonalas nevelésének támogatása, testi és szellemi képességeinek 
kibontakoztatását segítő eszközök vásárlása

- az egészséges életmódra, valamint a természet szeretetére való nevelés

- az egészséges óvodai környezet megteremtése

- az óvoda tárgyi feltételeinek javítása.

2.4. Közhasznú tevékenység
A szervezet 2010. évben még közhasznú tevékenységet nem folytatott.

2.5. A szervezet vezetése
A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői, a vezető tisztségviselők 
adatai az alábbiak: 
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Kuratórium tagjai:
Név: Váczi Lajosné

Név: Némethné Pika Julianna

Név: Makra Zoltánné
(személyes adatok az intézményben megtalálható dokumentumban)

2.6. Foglalkoztatottak
A szervezet a tárgyidőszakban munkavállalókat nem foglalkoztatott.

3. Költségvetési támogatások felhasználása

3.1. Költségvetési támogatások bemutatása
A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást - ideértve a személyi  jövedelemadó 1 %-ának az 
adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználását is - nem vett igénybe.

3.2. Költségvetési támogatások felhasználása
A szervezet tárgyévi kiadásainak fedezetéül költségvetési támogatás nem szolgált.

4. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása

4.1. Bevételek
Kapott támogatások

A Viola óvoda Gyermekeiért Alapítvány a tárgyévben sem költségvetési, sem más forrásból nem kapott  
támogatást.

Pályázati úton elnyert támogatások

A szervezet a tárgyévben pályázati úton nem nyert és nem kapott támogatást.

Tagdíjból származó bevételek

A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált.

Közhasznú tevékenység bevételei

A Viola óvoda Gyermekeiért Alapítvány a tárgyévben közhasznú tevékenységéből bevételt nem ért el.

Egyéb közhasznú bevételek

A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit mutatja be az alábbi táblázat:

Közhasznú tevékenység egyéb bevételei
Jogcím Összeg 

(1000HUF)

adomány 75
bankkamat 1
Összesen: 76
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Vállalkozási tevékenység bevételei

A Viola óvoda Gyermekeiért Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

4.2. Kiadások
Cél szerinti juttatások

A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt,  díjakat, illetőleg más juttatást nem 
nyújtott.

Vezető tisztségviselők juttatásai

A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.

Közhasznú tevékenység működési költségei

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek  
elszámolásra.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

A Viola óvoda Gyermekeiért Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

4.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése
Közhasznúsági cél teljesülése

A szervezet  a  létesítő  okiratában  meghatározott  közhasznú  tevékenységét  a  tárgyévben  közhasznú 
céljának megfelelően látta el.

Az  alapítványnak  az  általa  vásárolt kihangosító-berendezés  (mikrofon,  hangszórók) 
beszerzésével az volt a célja, hogy a nagyobb - egész óvodát, ill. a gyermekek családjait, 
hozzátartozóit  is  érintő  -  ünnepségeken (pl.  óvodai  ballagások  alkalmával,  Viola  napon, 
sportnapokon,  stb.)  a  szabadtéri  műsorok,  rendezvények  kihangosításának –  évek  óta 
fennálló – problémáját megoldja. 

A  kihangosító  berendezést  sikerrel  használták  2009/2010.  tanévben  ballagó  óvodások 
óvodaudvaron történő búcsúztatásakor. 
Az alapítvány 2010. novemberében a Viola óvoda gyermekei részére rajzpályázatot hirdetett 
„Óvodás vagyok” címmel. A pályázatot nagy érdeklődés kísérte, a benyújtott munkákból 
az  óvó  nénik  gyönyörű  tárlatot nyitottak  az  óvoda  tornatermében,  melyet  a  szülők, 
hozzátartozók is megtekintettek. 
Az  óvónőkből  álló  szakmai  zsűri  által  legjobbnak  ítélt  pályaműveket  az  alapítvány 
díjazásban részesítette, a gyermekek – elismerésként, ill. készségük további fejlesztésére – 
okleveleket,  valamint  egy-egy,  rajzeszközökből  (szivacsroller,  zsírkréta,  stb.)  álló 
ajándékcsomagot vehettek át.
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A  2011.  évben  a  Kuratórium  tervei  között  szerepel  az  óvodában  rajz-,  ének-,  sport-,  ill.  
versmondó verseny rendezése, továbbá játékok, sporteszközök beszerzése. Ezen túlmenően – 
az alapítvány évközbeni bevételei függvényében sor kerülhet egyéb kulturális programok, pl. 
múzeumlátogatás, állatkerti séta, stb. támogatására is.

5. Köszönetnyilvánítás

5.1. Köszönet a támogatóknak
A Viola óvoda Gyermekeiért Alapítvány ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének 
ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.
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