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A Szív Óvoda Gyermekeiért Alapítány közhasznúsági jelentése a
2020. esztendőről

1. Számviteli beszámoló
A Szív Óvoda Gyermekeiért Alapítvány a számviteli törvény előírásaink megfelelően egyszerűsített éves beszámolót készít. Az egyszerűsített beszámoló nincs
könyvvizsgálattal alátámasztva.
2020-ban az egyszerűsített beszámoló mérlegének főösszege 311 ezer Ft
(pontosítva 311.626 Ft), a tárgyévi vagyonváltozás 81 ezer Ft (pontosítva
81.368 Ft) vagyonnövekedés. A saját tőke összege 231 ezer Ft.

2. Vagyonváltozás bemutatása
A gazdálkodási év során önkormányzati támogatás 180 ezer Ft értékben érkezett az alapítvány bankszámlájára. A Covid 19 vírus előidézte helyzet következtében csak részlegesen használta fel az alapítvány (100 ezer Ft-ot). A fel nem
használt keret (80 ezer Ft) – az önkormányzat engedélyével – 2021. év folyamán
költhető el (határidő 2021. 06.30.).
Magánszemélyektől 113 ezer Ft értékben kapott pénzadományokat az alapítvány.
Az összes bevétel 213 ezer Ft volt 2020-ban.
A ráfordítások az önkormányzati támogatás részleges felhasználását (100 ezer
Ft), a számviteli szolgáltatás költségeit (30 ezer Ft), illetve a bankköltségeket
(2 ezer Ft) tartalmazzák. Az összes ráfordítás 2020-ban 132 ezer Ft-ot tett ki.
A Szív Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 2020-ban 81 ezer Ft vagyonnövekedést
realizált.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
2020-ban az alapítvány külső szervezetek részére nem adott pénzbeli támogatást.
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4. Az alapítványi bevételek felhasználása
2020. év folyamán a támogatásokat a támogatási szerződésben megfogalmazott
célokra fordította az alapítvány. Egyéb költségei a törvényes működés biztosítása érdekében merültek fel (könyvelés munkadíja és bankköltségek).

5.A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások bemutatása
A Szív Óvoda Gyermekeiért Alapítványnál vezető tisztségviselők részére semmiféle személyi jellegű kifizetés – 2020-ban - nem történt.

6. A közhasznú tevékenység keretében lebonyolított fontosabb
rendezvényekről és programokról szóló rövid beszámoló
Az Óvodánk alapítványa 2020. augusztus 4 – én a Budapest Főváros VI. kerület
Terézvárosi Önkormányzata által kiírt Civil pályázaton 180.000 Ft. – támogatást
nyert.
A következő programok megvalósítására pályáztunk:
Bogárháton – őszi ovis bogaras bemutató - megvalósult.
Tüskés hátú Madártanoda programja – kakasos bemutató – megvalósult.
A pályázat módosítása révén lehetőség nyílik, hogy a nyert összeg fennmaradó
részét - a tervezett programok átütemezése miatt - a tavaszi időszakban használhassuk fel.
Ezen programjaink lesznek:
Pengetős Trió tavaszi táncháza
Muzsikás Péter - Föld napjához kapcsolódó interaktív zenés műsor
A 2020-as év november - decemberében több családtól kaptunk adományt. Az
így befolyt összeg: 113.000 forint volt.
Továbbra is ezen adományokból, pályázatokból és a már meglévő összegből szeretnénk az óvodában folyó szakmai nevelést, sportéletet, kulturális és hagyományőrző tevékenységeket támogatni.

7.Közhansznúság kritérium rendszerének való megfelelés
Az alapítvány nem közhasznú.
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Az Alapítvány politikai tevékenységet nem folytatott.
A számszerű adatokat az OBH részére benyújtandó PK-642-es dokumentum tételesen tartalmazza.
Budapest, 2021. március 5.

Záradék:
E közhasznúsági jelentést a A Szív Óvoda Gyermekeiért Alapítvány kuratóriuma
2021. március 11-én elfogadta.
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