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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: Soós Edit
Tag: Schletterné Zsunics Erzsébet
Az alapítványnál a kuratóriumi tagságból 2 fő nyugdíjazás miatt lemondott, mely
lemondásnak hivatalos úton történt elindítása 2013. évben elkezdődött.
Kuratóriumi vagyon kezelőinek kijelölve:
Elnök: Tanosné Horváth Márta
Titkár: Soós Edit
Tag: Schletterné Zsunics Erzsébet
A hivatalos ügyintézés 2014. évre elhúzódott. Az ügyintézéssel megbízott nagyon
nehézkesen intézte ezen ügyeket, melyek az alapítvány életében igen nehéz helyzetet
teremtettek.
A kuratóriumi vagyon kezelőinek megbízatásának hivatalossá tétele 2014.
áprilisában történt meg. A jelölt kuratóriumi tagok a megbízatást elfogadták.

év

Az alapítvány vagyonának kezelését és működtetését 2014. év májusától már az új
kuratóriumi tagok teljesítik.
Az alapítvány főállású alkalmazottat
javadalmazásban nem részesülnek.

nem

foglalkoztat.

A

kuratóriumi

tagok

Az alapítvány célja: oktatási tevékenység, támogatási tevékenység, a szociálisan
rászoruló tanulók támogatása.
Az alapítvány naplófőkönyvet vezet, egyszerűsített éves beszámolót készít.
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Jelen beszámoló a Somvirág alapítvány 2014. január 01.- 2014. december 31.-ig terjedő
időszakáról ad átfogó képet.
A beszámoló egyszerűsített beszámolót és kiegészítő mellékletet tartalmaz.
Az alapítvány 2014-ben kizárólag közhasznú tevékenységet végzett,
tevékenységet nem folytatott.

vállalkozási

Az alapítvány bevétele 2014. évben banki kamatokból keletkezett.
Az alapítvány 2014-ben támogatást nem kapott, mivel a hivatalos bejegyzések nem
történtek meg időben.
Kiegészítő adatok az eredmény kimutatására:
Bevételek:
Kapott kamat
Összesen:
Ráfordítások:

2 e Ft
2 e Ft

Bankköltség
Gyermekek támogatása
Iskolai programok támogatása
Egyéb anyagköltség
Összesen:
Tárgyévi eredmény:

25 e Ft
87 e Ft
6 e Ft
27 e Ft
145 e Ft
-143 e Ft

A tárgyévi eredmény -143 e Ft, mely a 2014. évi eredmény tőkeváltozásában
csökkenést eredményezett.
Az alapítvány 2014. évi beszámolójának bemutatása:
A beszámolóban az eszközök és források egyező végösszege: 1.192 e Ft.
Eszközök: az alapítvány pénzügyi eszközökkel rendelkezik.
Pénzeszközök: ezer Ft-ban
Bankszámla:
Pénztár:
Összesen:

1.191
1
1.192

Források: ezer Ft-ban
Induló tőke:
100
Tőke vált/eredmény:
1.235
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből: -143
Összesen:
1.192
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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.
2014-ben az alapítvány a gyermekek részére az itt felsorolt támogatást nyújtotta.
42.000,- Ft támogatást adott rászoruló gyermekek részére az ECDL vizsgához.
45.000,- Ft támogatást nyújtott több gyermek részére angol nyelvvizsga letételéhez.
Az alapítvány támogatta 6.000,- Ft értékben az Érzések és hangulatok könyvtári
programját.
A könyvtári pályázaton eredményt elért alsó és felső tagozatos diákoknak édességek és
ajándéktárgyak kerültek átadásra.
Egyéb anyagok vásárlása során nyomtatóhoz festékpatronokat, telefonkártyát
vásároltunk a hivatalos ügyek intézéséhez, amelyek ezen évben több terhet jelentettek
kuratórium elnökének.
Az alapítványnak tevékenysége során semmilyen adókötelezettsége nem keletkezett, az
adóhatóságok felé tartozása nincs.
Az alapítvány kuratóriumi tagságában bekövetkezett változások hivatalossá tételének
nehézkessége miatt támogatások maradtak el. Az alapítvány csak alapítványi
tevékenységet folytatott. A támogatások elmaradása végett, az alapítvány 2014. évi
működése az eredménytartalék csökkenéséhez vezetett.
Az alapítvány munkája 2014-ben jónak nevezhető, mivel támogatást tudott nyújtani a
gyermekeknek, támogatta a gyermekek részére rendezett programokat.
A kuratórium tagjai mindent megtesznek annak érdekében, hogy az alapítvány
sikeresen működjön.
Az alapítvány folytatni kívánja tevékenységét, remélve, hogy a további években lesznek
támogatók, akik hozzájárulnak az alapítvány működéséhez.

