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Időskorúak

Intézményi Ellátását Segítő Közhasznú

Kőzalapítvány

Békéscsaba, Szent lstván tér 7.

Tárgy:

Időskorúak

Intézményi Ellátását
Segítő Közhasznú Közalapítvány 2007.évi
egyszerűsített évi beszámoló mérlege

ELŐTERJESZTÉS

Békésosaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2007.iúnius 19-i ülésére
Tisztelt

Közgyűlés!

A Polgári törvénykönyv 74.G.§.(8) bekezdése értelmében "a kezelő szerv ( szervezet) a
közalapitvány működéséről köteles az alapítónak évente beszámolni és gazdálkodásának
legfontosabb adatait nyilvánosságra kell hoznia. "
A Közaiapítvány ezen kötelezettségének tesz eleget az elöteIjesztéssel.
Az Idősek Ellátásat Segítő Közhasznú Közaiapítvány 2007. évi
mérlegének ró adatai:

2007.1.01.
2007.évi
2007.évi
2007.12.31.

Nyitó készlet
Bevételek
Költségek
Záró pénzkészlet

1.910
283
856
1.337

egyszerűsített

beszámoló

EFt
EF!
E Ft
EFt

Mérleg szerinti eszközök és források: 1.337 E Ft
Tökeváltozás: 573 E Ft

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az elöteJjesztést szíveskedjen elfogadni.
Határozati javaslat:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító az Idősek Ellátását
Közalapítvány kuratóriumának 2Oű?évi egyszerűsített beszámolójának több adatait:

Segítő

- mérleg szerinti eszközök és források:
1.337 E Ft
- tökeváltom
573 E Ft
a kiegészitö mellékletekkel együtt elfogadja.
A jogszabályi előírások szerint kéri a beszámoló mérlegének közzétételét a-Heti Mérleg c.
városi lapban.
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Felelős:
Határidő:

Vantara Gyula polgármester
közgyűlési határozat után azonnal
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Jelentés az

Időskotúak Intézményi

Ellátását

működéséről

Segitő

Közhasznú Közalapitvány

és gazdálkodásáról

l

Az Időskorúak Intézményi Ellátását Segítő Közhasznú Közalapitványt Békéscsaba Megyei
logú Város Önkonmányzata 53/1998.(ll.19). sz. kö<gyúlési határozatával l.OOO.OOO.-Ft
induló tőkével boztalétre. A birósági bejegyzés száma: 6O.055/1998.15.sz.
A Közalapítvány célja az alapító okirat szerint:
" ... támogatást nyújt az önkormányzat által az időskorúak gondozása érdekében létrehozott,
személyes goindoskodást nyújtó Egyesitett Szociális Intézmény (idősek otthonai, időskorúak
gondozóházai, idősek klubja eszközbeszerzéséhez, az ott élő idősek életkörülményeinek
javitásához, a házi segitségnyújtás, beteggoodozás eszközeinek beszerzésébez, az intézetben
folyó munka színvonalának emeléséhez szükséges feltételek biztosításához,"
II.
Beszámoló vizsgálata
1.1 Beszámolási kötelezettség
A közalapítvány a beszámolót a jelenleg érvényben lévő számvitel i törvény szerint
készítette el.
A Köza1apítvány ebeszámolóval egyidejiileg készítette el közhasznúsági jelentését
2./ Könyvvezetési kötelezettség
A közalapilYány kettős könyvvitelt vezet a Szilipet Kft. szárnitógépes
programjával.

3.1 Egyszerűsített éves beszámoló mérlege
A Közalapitvány egyszerűsitett éves

beszámoló

kormányrendelet alapján készítette el.
Pénzeszköz állománya: 1337 E Ft,tőkeváltozása: 573 E Ft.
4.1 Eredmény-kimutatás
A közhasznú tevékenység :

Bevételek:
- magánszemélyek támogatása
- intézményi beftzetés
- SzjA I %
- egyéb (kamatL)

700 E Ft
5 E Ft
74 E Ft
-::::'!4-!'E~Ft

783 E Ft
- önkonnányzatnak visszautalás
(idősbarát dijból)

Fennmaradó:

500 E Ft
283 E Ft

mérlegét

a

könyvelő

224/2000.(XlI.l9.)

Költségek:
- anyagköltség (öltözőszekrények)
- anyagjelJegű szolgáltatás (szakdolgozók
továbbképzése. gondozottak kulturális
rendezvényei, postaköltség, ügyviteli szolgáltatás.)
- egyéb szolgáltatás, számlavezetési dIj, bankköltség

238 E Ft

606 E Ft
12 E Ft
856 E Ft

Kérjük jelentésünk szíves tudomásul vételét.

I

Békéscsaba. 2008. március 14.

Mnb a6lUQ.

dr. Ambrus Zoltánné
kuratóriumi elnök

•

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

I. Szárnviteli beszámoló

200? évi bevételek forrása:
magánszemélyek befizetései (Melczer Mária, Laczó Mihilly)
intézményi befizetés (Dobozi Idősek Klubja)
SzjA I %
Kamat
Csökkentő tényezó
( önkormanyzatnak visszautalas Idősbarát Önkorm. Díjból)

700 E Ft
S E Ft
74 E Ft
4 EFt
500 E Ft

lJ. Célszerinti juttatások:
Az Alapítvány központi költségvetésböl, illiami pénzaJapböl nem kapott támogatást.

ill. A kuratórium elnöke, tagjai, valamint a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai anyagi

ellenszolgáhatásban nem részesültek.
IV. Az Alapítvány 200? évi

tevékenységéről:

Az Alapítvány a 200? február 22-i kuratóriumi ülésén értékelte a 2006-05 nagyénékü
támogatások felhasználását. Az intézmény vezetője és dolgozói beszámoltak amatracok.
székek:. ülő és fekvő betétek minőségéről, használhatóságáról. A gondozottak és a gondozók
beszámolói alapján a beszerzések rendkívül megnövelték a kényelmi és kooúol1érzet

szempontjából a gondozottak közérzetét.
2007.06. 13-án részt vettünk az ellátottak és gondowttak "Ki mit tud" vetélkedójén, az
Ady Endre utcai otthonban.

200? szeptember 5-én részt vettünk a Városi Swciálpolitikai Kertekasztal ülésén.
200? november 5-én részt vettünk az Ady Endre utcai lakók munkáiból rendezett
kiállításon, amelynek a Megyei Könyvtár biztosított helyet.
2007. december 6-án tartott kuratóriumi ülésen elköszöntünk Véha Lajosnétól, aki az

intézménytól nyugdíjba vonult. és aki az Alapitvány

működése

óta annak könyvelési

feladatait ellátta.

A Kuratórium megállapodott abban, hogy az intézmény vezetójének irányításával elkészíti új
ismeretető

fiizetét, arnelyoek nyomtatási költségei hez az Alapitvány hozzájárulást fog adni.

2007. decemberében meglátogattuk a Bankó András utcai otthont.
Kérjük jelentésünk szíves tudomásul vételét!
\I '1'/\

Békéscsaba, 2008. március 13.
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TUS oltánne
kuratóriumi elnök

dr. Am
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Időskorúak

Intézményi Ellátását Segítő Közhasznú Közalapitvány
Felügyelő Bizottsága
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

Békéscsaba Megyei logú Város
Képviselő Testülete

Tisztelt

Közgyűlés!

Az Időskorúak Intézményi Ellátását Segítő Közalapitvány 2007. évi
beszámolóját jóváhagyjuk, azt elfogadásra javasoljuk.

Békéscsaba, 2008. március 17.
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Függetlcn Könyvvizsgálói jelcntés
a

Békéscsaba l\1c~'ci Jogú Vá.-os Önkormányzata
Időskorúak EUáhlsát Segítő

2007. é\'i

egyszerűsített

Közalapítvány

hes beszámoló ról

Elvégeztem a Békéscsaba Meg)'ci Jogú Város Önkormányzata Időskorúak Ellátását Segítő
Közalapitvány mellékelt 2007. évi éves egyszerűsitett beszámolójának a könyvvizsgalatat.
amely beszámoló a 2007. december 31-i fordulónapra elkészitett mérlegböl - melybcn az
eszközök és források egyező végösszege 1.337 eFt a mérleg szerinti eredmény
alaptevékenységböl 573 e Ft veszteség ., az ezen időpontra végződő évre vonatkozó
eredménykimutatasból és a számvite1i politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó
megjegyzéseket tartalmazó közhasznúsagi jelentésből áll.
Az egyszerűsített éves beszámolónak a számvitel i törvényben foglaltak és a Magyarországon
elfogadott általános számviteli elvek szcrÍilt történö elkészítése és valós bemutatása az
ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő.
lényeges hibás állitások'lól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatasa
szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fennt3l1ását, megfelelő
számviteli politika kivalasztását és alkalmazását, valamint az adon körülmények közön ésszerü
számviteli becsléseket.
A könyvvizsgáló felelőssége az
könyvvizsgálat alapján.

egyszerűsített

éves beszámoló véleményezése az eh'égzen

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Kőnyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálaIra
vonatkozó - Magyarorsz.ígon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam
végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek. valamint
hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot
szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tanalmaz lényeges hibás
állításokat.
Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja
könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerüsített éves beszámolóban szereplö ősszegekről
és közzétételekrő1. A kiválasztott eljarások, beleértve az egyszerűsített éves beszamoló akár
csalásból. akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatanak felmcréseiL a
kőnyvvizsgáló megitclésétől függnek. Az egyszerűsitett éves beszámolóhoz kapcsolódóan a
könyvvizsgáló kockázatfclmérésének nem célja. hogy a közalapítvány belső ellenőrzésének
hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.
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Tel:6Ó1549-205. 30/915-9794. Fax:66t549-104

Email.jorail"Q@)1wil.globollet./1II

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott szamviteli alapelvek és az
ügyvczctés lényegesebb becsléseinek, valammt az egyszerűsített éves beszámoló
bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogya megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték
elegendő és megfelelő alapot nyUjt a könyvvizsgálói záradék megadásához.

Záradék: A könyvvizsgálat során a Békéscsaba Megfei Jogú Város Önkormányzata
Időskorúak EUátásál Segítő Közalapítvány egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit
és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti
könyv\'izsgálati standardokban foglaltak szerint felüh'izsgáltam, és ennek alapján
elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves
beszámolót a szánl\'iteli törvényben foglallak és az általános szám\'iteli elvek szerint
készitették el:. Véleményem szerint az eg.ysze,·űsített éves beszámoló a Békéscsaba Mcgyci
Jogú Város Onkormányuta Időskorúak Ellátását Segítő Közalapítvány 2007. december
31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi hcl)'letéről megbízható és valós képet ad.
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Bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai szam: 002768

