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SOMVIRÁG Alapítvány a Gyermekekért 
 

1085 Budapest, Somogyi Béla utca 9-15. 
 

 
Kiegészítı melléklet  

 
2015. december 31. 

 
 
Az Alapítványt Gyırfi Istvánné alapította 2006. évben.  
Célja: oktatási tevékenység, támogatási tevékenység, szociálisan rászoruló tanulók anyagi 
támogatása.  
 
A Fıvárosi Bíróság 0100/Pk.60376/2006 számú végzéssel az alapítványt nyilvántartásba 
vette.    
Alapítvány neve:   SOMVIRÁG Alapítvány a Gyermekekért 
Nyilvántartási száma:   01-01-0009926 
Közhasznúsági fokozat:  Nem közhasznú 
Székhelye:     1085 Budapest, Somogyi Béla utca 9-15. 
Képviselı neve    Tanosné Horváth Márta  
  
Induló vagyona 100 ezer Ft készpénz.  Az Alapítvány olyan közhasznú tevékenységet folytat, 
amely a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismertterjesztés céljait szolgálja, hozzájárul a 
társadalom és egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, és a 2011. év CLXXV. törvényben 
elıírt együttes feltételeknek megfelel.  
 
Az Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:  
Nevelés, oktatás és képzési tevékenységek támogatása szociálisan rászoruló tanulók számára. 
Ezen közfeladata ellátását a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC tv. 4. §. (1) a)-u) 
pontjaiban foglalt rendelkezései írják elı.  
 
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet a közhasznú céljainak érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végezhet.  Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítı 
okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.  
 
A befektetési tevékenységet az Alapítvány nem végez. 
 
Az Alapítvány mőködésének irányítását, ügyvezetését a háromtagú Kuratórium látja el. 
Felügyelıbizottság létrehozása az eddigi tevékenység alapján nem volt szükséges.  
Az alapítvány képviselıje Tanosné Horváth Márta 
 
A számviteli politika alapelvei 
 
Az üzleti év idıtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja december 31.  
A mérlegkészítés idıpontja január 31. 
Az Alapítvány naplófıkönyvet vezet. 
Az Alapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett. 
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Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
Eszközök: 
 
Az Alapítványnak nincsenek befektetett eszközei.  
 
Készletek: 
 
Az Alapítványnak nincsenek készletei.  
 
Követelések: 
 
Az Alapítványnak nincsenek követelései. 
 
Pénzeszközök: 
 
A szabad pénzeszközön kívül az Alapítvány céljainak érdekében lekötött pénzeszközökkel 
rendelkezik.   
Saját tıke: 

Saját tıke Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 

INDULÓ TİKE          100                    100    

TİKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY          1 234      143 1 091                  

LEKÖTÖTT TARTALÉK                           -      

ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK                           -      

TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ 
EREDMÉNY 

-143 38 143 38 

TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI 
EREDMÉNY 

        

Összesen: 1 191               1 229    

 
Kötelezettségek:  
Az Alapítványnak nincs semmilyen kötelezettsége.  
 
Eredménykimutatás: 
 
Bevételek: 
2015. évben az Alapítványnak 202 ezer Ft bevétele keletkezett, az SZJA 1%-os támogatásból. 
 
Ráfordítások: 
  - Bankköltség:                             20 eFt 
  - Gyermekek támogatása:          129 eFt 
  - Iskolai programok támogatása: 15 eFt 
   
Támogatás felhasználása:  
88.000,- Ft támogatást adott rászoruló gyermekek részére angol nyelvvizsga letételére 
41.000,- Ft támogatást adott rászoruló gyermekek részére az ECDL vizsgához 
15.000,- Ft támogatást adott az iskolai programok szervezéséhez 
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  Tájékoztató adatok: 
 
Az alapítvány vezetı tisztségviselıje semmilyen juttatást nem kapott,  kölcsönt nem vett fel, 
az alapítvány nem vállalt garanciát a nevében.    
 
Az Alapítvány megfelelı erıforrásokkal és megfelelı társadalmi támogatottsággal nem 
rendelkezik.  
 
Az Ect tv ( 2011. évi CLXXV. tv) elıírása szerint a közhasznú megszerzéséhez két lezárt 
üzleti év vonatkozásában a következı feltételek közül legalább egynek  teljesülnie kell. 
 
Erıforrás ellátottság mutatói: 

1. az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, (nem teljesült) 
2. két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív (nem 

teljesült) 
3. személyi jellegő ráfordítás eléri el az összes ráfordítás egynegyedét (nem teljesült)  

 
Társadalmi ellátottság mutató:  

1. SZJA 1 %-ából kiutalt összeg eléri el az összes bevétel kettı százalékát (nem teljesült) 
2. a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes 

ráfordítás felét két év átlagában (teljesült) 
3. közhasznú tevékenységének ellátását két év átlagában legalább tíz közérdekő önkéntes 

segíti (nem teljesült) 
 
Budapest, 2016. 05.23. 

 
 
………………………………. 
Alapítvány képviselıje   


