Közhasznúsági jelentés

Az adatok könyvvizsgálattal

adószám: 18666777-1-13

I.

nincsenek alátámasztva!

Cég neve:
Időszak:

Dobogókőért Közhasznú Alapítvány

Számviteli beszámoló

Alapítványunk 2013 évről egyszerűsített éves beszámolót állított össze, amit a
közhasznúsági jelentéshez csatoltunk. A Mérleg főööszeg: =54.706e Ft.
A környezetvédelem közhasznú tevékenységben közreműködők tevékenységüket
társadalmi munkában végezték azért sem pénzbeni sem természetbeni ellenszolgáltatásban nem részesültek. Közhasznú tevékenysége során 0 e Ft. válllalkozási bevétel,
0 e Ft. vállalkozási kiadás, 2.699e Ft. közhasznú bevétel, 1.793e Ft. közhasznú
kiadás került elszámolásra, melyből fakadóan 906 e Ft. vagyonváltozás történt.
A szervezet a mérlegfordulónapon 54.706e Ft. eszközzel rendelkezett melyből
1.414. e Ft pénzeszköz volt.

(továbbiakban: Szervezet)

2013.01.01-2013.12.31

A szervezet a mérlegfordulónapon 10.845eFt. Kötelezettséget tartott nyilván.
Ebből adótartozás 0e Ft, szállító tartozás 0e Ft Hitel tartozás 10.845e Ft.
A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű,
törekedtek a takarékosságra és a költségek minimalizálására.
A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt.

II.

Pályázat útján
elnyert támogatások
Egyéb támogatásook

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Megnevezés
Központi költségvetési szervtől
Elkülönített állami pénzalaptól
Helyi önkormányzat és szervei
Kisebbségi települési önkormányzat és szervei
Települési önkormányzatok társulásától
NCA támogatás
Magánszemélyektől
Egyéni vállalkozóktól
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól
Jogi személyiségel nem rendelkező szervezettől
Közhasznú szervezettől
Közhasznúként be nem sorolt szervezettől
APEH 1% SZJA

e Ft

#
1
2
3
4

Megnevezés
Alapítványunk 2011-ben nyújtott cél szerinti támogatást.

e Ft

162

385

Felhasználása:
III. Cél szerinti
juttatások

Összesen:
IV. Tagdíj

#
1
2
3
4

Megnevezés
Tagdíj bevételünk nincs.

Összesen:

e Ft

V.

Kapott juttatások
és a vagyon
felhasználásának
részletezése
(tárgyévi összes ráfordítás)

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Megnevezés
Konferenciák, nemzetközi kapcsolatok
Hirdetés
Képzési költség
Munkabér+közterhei
Megbízási díjak
Anyag, Energia ktg.
Bankköltség
Posta, irodaszer
Egyéb költségek
100E altti eszközvásárlás
Adók, illetékek
Hatósági díjak, engedélyek
Kölcsön kamata
Igénybevett szolgáltatás
Hatósági bírság
ÉCS

e Ft

351
28
4
58
866
326
100
60

Összesen:
Bevételek 2013 évben::
Támogatások:
Közhasznú tevékenység
bevétele
Egyéb bevétel
Összesen

547 e.Ft.
2152 e.Ft.
0 e.Ft.
2 699

1 793
Kidások 2012 ben:
Anyag jellegű

1 575

e.Ft.

Egyéb
ÉCS
Összesen

100
118
1 793

e.Ft.
e.Ft.
e.Ft.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról:
Megnevezés
Előző év (e.Ft.)
Induló tőke
Tőkeváltozás
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék

Tárgyév (e.Ft.)

Változás (e.Ft.)

30

30

54 706

41 203

42 925

43 831

0

0

0

0

0

0

Közhasznú tevékenység
tárgyévi eredménye

1 721

906

2 627

Tárgyévi eredmény

1 721

906

2 627

A szervezet vagyoni helyzete az előző évhez képest

VI. Vezető
Tisztségviselőknek
nyujtott juttatások

#
1
2
3
4

906 e.Ft.-tal nőtt

Megnevezés
Tisztségviselő munkaviszonyban
Bér, juttatás

Összesen:

e Ft

V. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

Alapítványunk a 2013. évben is az elsődleges céljának megfelelően (Dobogókő sportcélú fenntartása és
fejlesztése) üzemeltette a sípályát. Pontosabban, mindent megtett azért, hogy mire a síelésre alkalmas hó
leesik tudjon működni a sípálya. De sajnos ez a nap ezen a télen nem érkezett el. Négy- öt hónaponként
megszerveztük a környéken valamint az erdei utak mentén a szemétszedést és erdőtakarítást. Ahogy az előző
évek, úgy 2013-ban is megszerveztük a Húsvéti határkerülést. ( a feltámadás időpontjában, Húsvét
vasárnapján, hajnali 5 órakor indultunk, megkerültük Dobogókő települést, minden égtáj irányába, a
legszélső pontjainál a településnek ima, Wass Albert részletek….) Több olyan rendezvényt szerveztünk,
melyekkel a település turisztikai hírnevét erősítettük: pl. fotóverseny, településbemutató bejárás, szervezett
túrák. Ezen felül fűnyírást, spirituális túrákat, felvonó karbantartásokat, ratrak (hótaposó gép)
karbantartásokat is szerveztünk. Szerencsére az önkéntesek létszáma egyre nő, ebben az évben már elérte a
35 főt. Ebben az évben is szoros együttműködésben tevékenykedtünk önkormányzatokkal, más civil
szervezetekkel: Föld Szíve Pilis Zöldút, Pilis Vidéke Szövetség... Sokat dolgoztunk Dobogókő széleskörű
fejlesztésén: téli és nyári vonzerők kitalálásán, terveztetésén, pályázatok előkészületeinek megindításán és
beadásán. Megrendeltük a fejlesztésekhez: hatástanulmányt, a geodéziai felméréseket, a hidrogeológiai
vizsgálatot, a hóágyúzási terveket, a hídtervet, az úttervet, a kalanderdő terveit, a víztározó medencék terveit,
a sípálya szélesítésének a terveit, a meredek elkerülő 8 méterre történő megszélesítésének terveit, a beülős
felvonó terveit. A legfontosabb feladat a támogatók, szponzorok, befektetők felkutatása volt, mely a
következő 2014. évben is kell, hogy folytatódjon.

Kelt: 2014.április 30.
a szervezet vezetője (képviselője)
P.H.

