
 Cégjegyzékszám:9926 

Somvirág Alapítvány a Gyermekekért 

1085 Budapest, Somogyi Béla utca 9-15. 

Kiegészítő melléklet a  

2013. 12. 31. zárómérleghez 

Budapest, 2014. február 27. 



2 

 Varga Sándor 

 a Kuratórium elnöke 

Az alapítvány neve:    Somvirág Alapítvány a Gyermekekért 

Az alapítvány rövidített elnevezése: Somvirág Alapítvány 

Az alapítvány székhelye:   Józsefvárosi Önkormányzat 

 Molnár Ferenc Általános Iskola 

 1085 Budapest 

 Somogyi Béla utca 9-15. 

Az alapítás időpontja:   2006.  

Működés kezdetének időpontja: 2006. 

Alapító: Győrfi Istvánné 

   1156 Budapest, Nádastó park 4. 

Az alapítvány vagyonának kezelője a kuratórium, mely 3 főből áll. 

Elnök: Varga Sándor 

Titkár: Bacsáné Bolla Ilona 

Tag: Schletterné Zsunics Erzsébet 

Az alapítvány főállású alkalmazottat nem foglalkoztat. A kuratóriumi tagok 

javadalmazásban nem részesülnek. 

Az alapítvány célja: oktatási tevékenység, támogatási tevékenység, a szociálisan 

rászoruló tanulók támogatása. 

Az alapítvány naplófőkönyvet vezet, egyszerűsített éves beszámolót készít. 

Jelen beszámoló a Somvirág alapítvány 2013. január 01.- 2013. december 31.-ig terjedő 

időszakáról ad átfogó képet. 

A beszámoló egyszerűsített beszámolót és kiegészítő mellékletet tartalmaz. 

Az alapítvány 2013-ben kizárólag közhasznú tevékenységet végzett, vállalkozási 

tevékenységet nem folytatott. 

Az alapítvány bevétele támogatásokból, és banki kamatokból keletkezett 

Az alapítvány 2013-ban több  támogatást kapott. 
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Kiegészítő adatok az eredmény kimutatására: 

Bevételek: 

 Támogatás                                      638 e Ft 

                             Kapott kamat                                     45 e Ft 

                       Összesen:                                        683 e Ft 

Ráfordítások:       Bankköltség                                  23 e Ft 

                             Gyermekek támogatása                   108 e Ft 

   Iskolai programok  támogatása         36 e Ft 

   Egyéb anyagköltség    105 e Ft 

   Ügyvédi díj                                 51 e Ft 

   Összesen:                                    323 e Ft 

        Tárgyévi eredmény:                        360 e Ft 

A tárgyévi eredmény 360 e Ft, mely a 2013. évi eredmény tőkeváltozásában növekedést 

eredményezett. 

Az alapítvány 2013. évi beszámolójának bemutatása: 

A beszámolóban az eszközök és források egyező végösszege: 1.334.565,- Ft. 

Eszközök: az alapítvány pénzügyi eszközökkel rendelkezik. 

Pénzeszközök: ezer Ft-ban 

              Bankszámla:                                                   49 

                         Pénztár:                                                          36 

                         Lekötött betét:                                           1.250 

                         Összesen:                                     1.335  

Források: ezer Ft-ban 

             Induló tőke:                                                100 

 Tőke vált/eredmény:                                      875 

 Tárgyévi eredmény alaptevékenységből:      360 

                        Összesen:                                                   1.335 

A beszámolóval kapcsolatos egyéb információ: 

Az alapítványnál külső ellenőrzés nem történt. 

Az alapítvány célja: oktatási tevékenység, támogatási tevékenység, szociálisan 

rászoruló gyermekek tanulók támogatása (kirándulások, sport, tanulmányi versenyek, 

iskolai rendezvények), pedagógusok munkájának segítése, nevelés, oktatás, 

képességfejlesztés, ismeretterjesztés.  

2013-ben az alapítvány a gyermekek részére támogatást nyújtott. 

74.000,- Ft támogatást adott rászoruló gyermekek részére az ECDL vizsgához.  

33.500,- Ft támogatást nyújtott több gyermek részére angol nyelvvizsga letételéhez. 



4 

Iskolai rendezvényeket támogatott, mint a Molnár Ferenc napok, versenyek, 

rajzkiállítás, ahol a gyermekek részt vettek, versenyeztek.  

A versenyeken természetbeni jutalmak kerültek kiosztásra, ajándékkönyvek, édességek, 

melyeket az iskolai rendezvények és ünnepségek keretében adott át a gyermekeknek. 

Egyéb anyagok vásárlása során nyomtatóhoz festékpatronokat, irodaszert vásároltunk. 

Az alapítványnak tevékenysége során semmilyen adókötelezettsége nem keletkezett, az 

adóhatóságok felé tartozása nincs. 

A 2013. évi támogatásokat kapott, ezért az alapítvány 2013. évi működése eredményes 

volt. 

Támogatók: Apáczai Könyvkiadó Kft.  253.720,- Ft 

                      Pordán József vállalkozó                       10.000,- Ft 

                      Alapozó Terápiák Alapítvány                20.000,- Ft 

                      Személyi jövedelemadó 1 %-a             354.173,- Ft 

                      Összesen:                                              637.893,- Ft 

Az alapítvány munkája 2013-ban eredményes volt, mivel ebben az évben támogatást 

kapott, és támogatást tudott nyújtani a gyermekeknek, támogatta a gyermekek részére 

rendezett programokat. 

Az alapítvány a további években is folytatni kívánja tevékenységét, remélve, hogy a 

további években is lesznek támogatók, akik hozzájárulnak az alapítvány működéséhez 


