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GÓLYAHÍR ALAPÍTVÁNY
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
A 2018-AS ESZTENDŐRŐL
1. Számviteli beszámoló
Az Alapítvány 2018. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak
megfelelve egyszerűsített beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 9 954 ezer Ft, a saját tőke
9 927 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és eredmény
kimutatásból.
2. Költségvetési támogatás felhasználása
Tárgyévben a Szervezet az Emberi Erőforrások Minisztériumától a következő támogatásban részesült:
„Civil szervezetek működési célú támogatása 2018.”
Támogatás összege 100 000 ,- Ft
3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
A Szervezet tartaléka (vagyona) 552 ezer Ft összeggel nőtt. A vagyon felhasználását részleteiben
jelentésünk 2. sz. melléklete mutatja be.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Tárgyévben közösségünk nem kapott támogatást ilyen jogcímen.
5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól,
települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
Tárgyévben közösségünk nem kapott támogatást ilyen jogcímen.

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
Alapítványunknak a vezető tisztségviselőinek személyi jellegű ráfordítása és költségtérítése nem volt.
7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Szervezetünk a 2018-as évben számos programot valósított meg, az alapító
dokumentumban meghatározott céloknak, tevékenységeknek megfelelően.

A „Gólyahír Alapítvány a Gólyahíres családokért” 2018-ban a következő tevékenységekkel támogatta
a Gólyahír egyesületen keresztül örökbefogadó családokat:
- élményprogramok, melyek segítik az örökbefogadott gyermekekben felépíteni a közösséghez
tartozást és identitástudatot.
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Négy közösség építő tevékenység: Gólyahíres születésnap, Anyák napja, országos találkozó,
mikulás ünnepség. Résztvevők: összesen 900 fő
nehéz helyzetbe került családok támogatása: anyagi illetve természetbeni segítséggel
örökbefogadás népszerűsítését célzó információs tevékenység, szülőklubok, ismeretterjesztő
előadások, alkotó csoportok: bábcsoport /havi rendszerességgel

folyamatos tanácsadással, információkkal állunk az érintett családok rendelkezésére
személyesen, telefonon, elektronikus levelezésben, facebook-felületen. A célcsoport
létszáma 900 fő.

Budapest, 2019. április 26.
Sebesfiné Vásárhelyi Judit Mária
elnök

Záradék:
E közhasznúsági jelentést az Alapítvány kuratóriuma 2019 április 26-án elfogadta.
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Tájékoztató adatok
Eft
A.

Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

1. Bérköltség
ebből: megbízási díjak
tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok

0
0
0
0
300

B.

Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások

0
0

C.

Értékcsökkenési leírás

0

D.

Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások

0

E.

A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

0

F.

Tárgyéven NAV által kiutalt 1 % összege

0

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Keltezés: Budapest, 2019. január 26.
az egyéb szervezet vezetője
képviselője
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1. sz. Melléklet
Kimutatás a vagyon felhasználásáról
2018. év

Megnevezés

Induló tőke
Tőkeváltozás
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény
Közhasznú
tevékenység
tárgyévi eredménye
Vállalkozási
tevékenység
tárgyévi eredménye
Egyéb

Előző évi
összeg (eFt)

Tárgyévi
összeg (eFt)

Változás
%

Változás eFt

500
918

500
1470

0
60

0
552

551
551

7957
7957

14,44
14,44

7406
7406
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Megjegyzés

