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MÉRLEG
Adatok eFt-ban
Tétel sz.

Megnevezés

2011

A

b

C

Elızı év
módosítása
d

2012
E

A

Befektetett eszközök

0

0

0

I

Immateriális javak

0

0

0

II.

Tárgyi eszközök

0

0

0

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

IV.

Befektetett eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

348

0

356

0

0

0

B

Forgóeszközök

I.

Készletek

II.

Követelések

0

0

0

III.

Értékpapírok

0

0

0

IV.

Pénzeszközök

C

348

Aktív idıbeli elhatárolások

Eszközök összesen

0

0

0

348

0

356

Tétel sz.

Megnevezés

2011

A

b

C

D

356

Elızı év
módosítása
D

2012
E

Saját tıke

348

0

356

I.

Induló tıke

100

0

100

II.

Tıkeváltozás

214

0

248

II.

Lekötött tartalék

0

0

0

IV.

Értékelési tartalék

0

0

0

V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl

34

0

8

VI.

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl

0

0

0

E.

E. Céltartalékok

0

0

0

F.

F. Kötelezettségek

0

0

I.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

0

II.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

III.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

0

G

G. Passzív idıbeli elhatárolások

0

0

0

348

0

356

Források összesen
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KSH: 1801191919-8520-569-01
18011919-1-43
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EREDMÉNYKIMUTATÁS

Tétel

Megnevezés

Elızı évi
2011

a

b

c

1.

Értékesítés nettó árbevétele

2.

Aktivált saját teljesítmények értéke

3.

Egyéb bevételek

34

Ebbıl: - tagdíj, alapítótól kapott befizetés

20

- támogatások
4.
5.

Adatok eFt-ban
Elızı év
Tárgy év
módosí2012
tása
D
E

170

14

170

ÖSSZES BEVÉTEL (1+2+3+4+5)

34

170

Ebbıl: - közhasznú tevékenység bevételei

34

170

Pénzügyi mőveletek bevételei
Rendkívüli bevételek
Ebbıl: - Alapítótól kapott befizetés
- támogatások

A.

- Vállalkozási tevékenység bevételei
a

Ebbıl: - alapítótól

b

- központi költségvetéstıl

c

- helyi önkormányzattól

d

- egyéb

6.

Anyagjellegő ráfordítások

7.

Személyi jellegő ráfordítások

20

14

170
162

Ebbıl: - vezetı tisztségviselık juttatásai
8.

Értékcsökkenési leírás

9.

Egyéb ráfordítások

10.

Pénzügyi mőveletek ráfordításai

11.

Rendkívüli ráfordítások

B.

Összes tevékenység ráfordításai

162

Ebbıl: - közhasznú tevékenység ráfordításai
C.

0

Adózás elıtti eredmény (A-B)

162
8

Ebbıl - vállalkozási adó elıtti eredmény (G-H)
- közhasznú adó elıtti eredmény (A-D)

34

8

12.

Adófizetési kötelezettség

0

0

D.

Adózott eredmény (C-12)

34

8

34

8

0

0

Ebbıl - vállalkozási eredmény (C-12)
- közhasznú eredmény (A-D)
13.
E.
E.

Jóváhagyott osztalék
Tárgyévi mérleg szerinti eredmény

34

8

Ebbıl - vállalkozási eredmény (C-12)

0

0

- közhasznú eredmény (A-D)

34

8

Budapest, 2013. március 15.
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Tájékoztató adatok
A.

Központi költségvetési támogatás

0

0

0

B.

Helyi önkormányzati költségvetési támogatás

0

0

0

C.

EU Strukturális és Kohéziós alapból támogatás

0

0

0

D.

Normatív támogatás

0

0

0

E.

SZJA tv. 1 % alapján kiutalt összeg

14

0

0

F.

Közszolgálati bevétel

0

0

0

Budapest, 2013. 03.15.

P.H.
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Nyílvántartási szám: 3019

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET
1. A KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY AZONOSÍTÓ ADATAI
Név: Budapesti Patrónus Alapítvány
Székhely: 1182 Budapest, Wlassics Gyula utca 131.
A szervezet célja: Az autista, autisztikus és normál társadalmi környezetbe nem illı fogyatékos
gyermekek és felnıttek speciális egészségügyi, oktatási és emberi igényeinek kielégítésenek segítése.
Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet
E-mail: gulyastibor@t-online.hu
Alakulás napja: 1992. február 27.
Képviselı neve, címe: Gulyás Tibor 1182 Budapest, Wlassics Gyula u. 131
Nyilvántartási szám: 3019
Bejegyzési végzés száma: Pk.68318/1992/1, 1992.04.06.
Bankszámlaszám: 10400267-02600266-00000000
Adószám: 18011919-1-43
KSH Statisztikai számjel: 18011919-8520-569-01
Honlap: www.patronusalapitvany.hu

2. SZÁMVITEL POLITIKA

A Budapesti Patrónus Alapítvány 2012. évben a számviteli törvénynek és a kapcsolódó
elıírásoknak megfelelve egyszeres könyvvezetésrıl áttért a kettıs könyvvitelre 2012 január 1-vel, ami
szerint közhasznú egyszerősített éves beszámolót és eredménykimutatást, továbbá közhasznúsági
mellékletet készít.
2.1. A könyvvezetés módja és formája
A szervezet mőködésérıl, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl, a naptári év könyveinek
lezárását követıen, a törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott egyszerősített éves
beszámolót készít.
A társadalmi szervezet a számviteli törvény elıírásainak és 224/2000. (XII.19.) Kormányrendeletnek
(továbbiakban: Kormányrendelet) megfelelıen a kettıs könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.
A könyvvezetés és a beszámoló készítés során alkalmaznia kell a külön rendelettel kihirdetett,
hatályos magyar számviteli standardokat.
Az egyéb szervezet könyvvezetése magyar nyelven, forintban történhet.
A könyvvezetés során elkülönítetten kell kimutatni a vonatkozó sajátos gazdálkodási jogszabályban
meghatározott alaptevékenységgel, valamint a vonatkozó külön jogszabály szerint meghatározott
vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos bevételeket, ráfordításokat, költségeket, kiadásokat.
A költségelszámolás választott módszere:
A költségeket kizárólag az 5. Költségnemek számlaosztály számláin könyveli a szervezet.

5

2.2. A beszámoló formája
Az egyszerősített éves beszámoló a kormányrendelet 4. számú melléklete szerinti mérlegbıl és az 5.
számú melléklete szerinti eredmény kimutatásból áll.
Az Alapítvány egyszerősített éves beszámolója a mérleg és az eredménykimutatás mellett a Civil
szervezetekrıl szóló 2011 évi 175 tv. szerinti közhasznúsági és kiegészítı mellékletet is tartalmaz.
Az eredménykimutatás összköltség eljárással készül

2.3. Az eszközök és források minısítésének szempontjai
Az eszközök bekerülési értékének meghatározásánál alapelvként a számviteli törvényben és a
342/2011. (XII.29). Korm. rendeletben foglalt elıírásokat alkalmazza az Alapítvány.
Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a
mőködést tartósan már nem szolgálja vagy fordítva, akkor azok besorolását meg kell változtatni; a
befektetett eszközt át kell sorolni a forgóeszközök közé vagy fordítva.
Az értékpapírok beszerzésének célját a vezetés határozza meg, és ennek alapján kell állományba venni
a befektetett pénzügyi eszközök vagy a forgóeszközök között.
Módosításra (átcsoportosításra) is csak a vezetés döntése alapján kerül sor a tárgyévet érintıen,
legkésıbb az üzleti év mérlegének készítésekor.
2.4. Fordulónap
A mérleg fordulónapja:
A mérlegkészítés napja:

2012.12.31.
2012.03.15.

2.5. Az értékcsökkenés elszámolása
Terv szerinti értékcsökkenés
Az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható
maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket
az eszközöket elıreláthatóan használni fogják.
Az Alapítvány minden egyes immateriális jószág, illetve tárgyi eszköz (kivéve az 100 000 Ft egyedi
beszerzési érték alatti eszközök) terv szerinti értékcsökkenését a bruttó értékre vetítve lineáris
leírási módszerrel határozza meg.
Az 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti vagyoni értékő jogok, szellemi termékek, tárgyi
eszközök bekerülési értékét a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egyösszegben számolja
el az Alapítvány.
2.6. Az értékhelyesbítés elszámolása
Az Alapítvány nem él az értékhelyesbítés lehetıségével.

2.7. Beszerzési érték
A beszerzési érték meghatározása a számviteli törvény 47-50 §-ában elıírtak szerint történik.
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2.8. Készletek elszámolásának és értékelésének módjai
Az Alapítvány raktárnyilvántartást az anyagokról nem vezet, év közben a költségeket az 5-ös
számlaosztályban, az 51-es számlacsoportban a beszerzési ár összetevıi szerinti alábontásban győjti,
és év végen a leltárkészlet alapján bekerülési érték visszakereséssel állapítja meg az anyag
készletértéket.
2.9. A költségelszámolás rendszere, választott módszere
A költségelszámolás rendje kapcsolódik egyrészt az eredménykimutatás választott formájához,
másrészt a vezetıi számvitel kialakításához, valamint megfelel a számviteli törvény elıírásainak.
A vállalkozás eredménykimutatását összköltség-eljárással állítja össze. A megfelelı vezetıi
információk biztosítására a vállalkozás mőködési költségei költségnemenként az 5-ös számlaosztály
megfelelı számláinak alkalmazásával kerülnek elszámolásra.
A vállalkozás számlarendje tartalmazza a költség/ráfordítás egyeztetés lehetıségeit. A közvetített
szolgáltatások a 8. számlaosztályban kerülnek könyvelésre. A közvetített szolgáltatások
dokumentálása során a kimenı számlára rávezetésre kerül a beérkezı bizonylat sorszáma.
Az alapítvány a könyvvezetés során a számviteli alapelvektıl nem tér el.
2.10. Jelentıs hiba
Jelentıs összegő a hiba, ha a feltárás évében az ellenırzések során – ugyanazon évet érintıen –
megállapított hibák és hibahatások; eredményt, saját tıkét növelı – csökkentı értékének együttes
(elıjeltıl független) összege meghaladja az ellenırzött üzleti év mérlegfıösszegének 2%-át.
Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba, ha a jelentıs összegő hibák és hibahatások
összevont értéke a hiba feltárását megelızı üzleti év mérlegében kimutatott saját tıke értékét legalább
20%-kal megváltoztatja (növeli vagy csökkenti). Lényeges mértékő hibának kell tekinteni, mert a saját
tıke értékét lényegesen megváltoztatja, és ezért a már korábban közzétett – a vagyoni-, pénzügyi- és
jövedelmi helyzetre vonatkozó – adatok megtévesztıek.

3. 2012 ÉVI ALAPCÉL SZERINTI KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKNYSÉG BEMUTATÁSA
Az Alapítványnak állandó alkalmazottja nincs. Tevékenységünket önkéntes formában, díjazás nélkül
végezzük. Az Alapítvány rendszeres munkájában 2 fı vesz részt, amit alkalmi segítık egészíthetnek
ki. Munkánk nagy részét az AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület programjainak
támogatása, segítése, az Autisták Országos Szövetségével (AOSZ) való együttmőködés és az
autizmussal élı fiatalok, rajtuk keresztül történı segítése teszi ki az alábbiak szerint:
3.1. Az AOSZ által kiírt „Tartalmas pihenés 2012” nevő és TP-1./2012 jelő pályázatán 110 eFtos támogatást kaptunk, ami felhasználásával 2012 július 2-6 között, budapesti bejárós, nyári
iskolás tábor került megrendezésre a Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény 6 autizmussal élı tanulója számára. A táborban hét gyermek – köztük
egy tipikusan fejlıdı testvér (fordított integráció!) vett részt. Három gyógypedagógus és egy
önkéntes középiskolás lány volt a kísérı. A programok között hővösvölgyi kirándulás,
fogaskereküzés, margitszigeti bringóhintózás, Budakeszi Vadaspark látogatás, visegrádi
szárnyashajó kirándulás is szerepelt. A tábor célja a kötetlen idıtöltésen túl az autizmussal
élı gyermekek fejlesztése, a legjobb felnıttkori szociális adaptáció és az önállóság
feltételeinek a megteremtése, és hogy a gyerekek valós élethelyzetben gyakorolhassák a
közösségi utazás, étkezés és szabadidı eltöltésének módját, valamint mintát kapjanak a
szabadidı tartalmas eltöltéséhez. A táborozás hetében sokféle lehetıség nyílt a szociális
helyzetek viselkedési, udvariassági szabályainak tanítására, elmélyítésére a különbözı
színtereken, számtalan lehetıség az egymással, felnıttekkel, idegenekkel való
kommunikációra. Gyakorolhatták a közösségi közlekedési eszközökön és éttermekben elvárt

7

viselkedés szabályait, Pl: magázódás a pincérekkel, kés-villa-szalvéta használata, megfelelı
hangerın való társalgás, ételek felszolgálásának kivárása, étkezés befejeztével evıeszközök
megfelelı elrendezése. Jó hangulatú, hasznos és
sikeres rendezvény volt, amit
lehetıségekhez mérten jövıre is szeretnénk megrendezni.
3.2. Autizmussal élı felnıtt fiatalok részére, az önálló életvitelre való nevelés jegyében
Háztartási ismeretek címmel kéthetenként, alkalmanként 3 órás, varró, kézmőves és háztartási
ismeretekrıl (takarítás, mosogatás, vasalás) szóló tanfolyamot vezetését vállaltuk, az általunk
biztosított helyszínen.
3.3. 2010-tıl helyet biztosítunk AURA Egyesület rendezvényeinek és irodai használattal segítjük
munkájukat. Ezeken a rendezvényeken életre felkészítı egyéb jogtudatosító, háztartási
ismereteket oktató, munkára felkészítı programok szoktak zajlani, heti több alkalommal.
3.4. 2012 év nyarán, több hónapon át ingyenes szakmai segítséget nyújtottunk a Szövetségnek
saját ISO szabvány szerinti minıségirányítási rendszerének kidolgozásában.
3.5. Alapítványunk az AURA Egyesülettel más hazai szakemberek munkáira alapozva dolgozik
az autizmussal élık részére tervezett hazai támogatott életviteli modell kidolgozásán és egy
minta értékő, Autizmus Specifikus Támogatott Életviteli Központ (ASTÉK) létesítésén.
Ennek támogatását, létesítését tőzte ki célul.
3.6. Az ASTÉK céljainak hazai elırébb vitele érdekében együttmőködési megállapodást
kötöttünk az AOSZ-szal.
3.7. Az ASTÉK megvalósításának finanszírozása érdekében 2012-ben pályázaton vettünk részt és
bár nem nyertünk forrást, felhasználjuk a tapasztalatokat és 2013-ban újra próbálkozunk.
3.8. 2012-ben az ASTÉK népszerősítésére honlapot hoztunk létre és folyamatosan karban tartjuk.
3.9. 2012 május 1-én utcai adománygyőjtési akciót szerveztünk 2 fı részvételével, elsısorban
tapasztalatszerzés céljából. Utcai szórólapozással és járókelık megszólításával adományokat
győjtöttünk céljaink megvalósításához, miközben 1 %-os szórólapokat is osztottunk,
elsısorban az ASTÉK megismertetésére és alapítványunk népszerősítésére.
3.10.
Rendszeres segítséget nyújtunk az Aura Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület
honlapjának frissítésében és kezelésében.
3.11.
Részt vettünk különbözı autizmussal kapcsolatos szakmai fórumokon és társadalmi
rendezvényeken. Képviseltük az autizmussal élı fiatalok érdekeit.
3.12.
Részt vettünk más autizmussal kapcsolatos egyéb AOSZ (Autisták Országos
Szövetsége) és AURA rendezvényeken és többször segítséget nyújtottunk a rendezvények
lebonyolításában és szervezésében.
Alapítványunk jól ismeri a hazai autizmus helyzetét és az autizmussal foglalkozó legtöbb hazai
szervezetet és szakembert, továbbá jó kapcsolatokkal rendelkezik új projektek megvalósításához
szükséges önkormányzati, vállalati körrel. A megfelelı szakmai és projekttapasztalatot az Alapítvány
képviselıjének gazdasági gyakorlata, szülıi tapasztalata, az AURA Egyesület 50-60 fıs autizmussal
élı fiataljainak közössége, továbbá az AOSZ is biztosítja.
Tevékenységünk társadalmi hasznossága:
Az autistákat nevelı családok segítése, autizmussal élık fejlesztése, igényeinek kielégítése közös
társadalmi összefogást igényel megfelelı források, szakemberek, egyéb feltételek hiánya miatt.
Alapítványunk ebben a munkában igyekszik részt venni, elsısorban szülıi oldalról, lehetıségeihez
képest önkéntes munkával, kapcsolatainak felhasználásával a közös munka feltételek biztosítása útján.
Keressük azokat a partnereket akik tevékenysége, szolgáltatásai a hiányosságokat csökkentik,
programjaink közösségformálóak, az érintett csoport társadalmi öntudatát erısítik, kirekesztés
ellenesek. Célunk az autizmussal élık és családjaiknak segítése, szakszerő ellátásának ösztönzése és
támogatása.

8

MÉRLEG ADATOK ÉRTÉKELÉSE
ESZÖZÖK ÖSSZETÉTELE
Adatok eFt-ban
A tétel megnevezése

2011.év

2012.év

Változás %-ban

A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)

0

0

-0,36%

I. IMMATERIÁLÍS JAVAK
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
III. BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

0
0
0

0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%

B. Forgóeszközök (09+10+11+12. sorok)

348

356

+2,29%

I.
II.
III.
IV.

0
0
0
348

0
0
0
348

0,00%
0,00%
0,00%
+2,29%

0

0

+2,29%

348

356

+2,29%

KÉSZLETEK
KÖVETELÉSEK
ÉRTÉKPAPÍROK
PÉNZESZKÖZÖK

C. Aktív idıbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+ 08+13. sor)

I.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
1) A befektetett eszközök állománya nulla, így immateriális javak és tárgyi eszközök
állományváltozás nem volt.
II. FORGÓESZKÖZÖK

2) Pénzeszközök
Pénztár
Elszmolási betétszámla
ÖSSZESEN:

adatok eFt-ban
201
155
356

III.AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK
Nem voltak
FORRÁSOK ÖSSZETÉTELE
Adatok eFt-ban
A tétel megnevezése

2011.év

2012.év

Változás %-ban

D.

Saját tıke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)

348

356

2,29%

I.
II.
V.
VI.
VII.

INDULÓ TİKE
TİKEVÁLTOZÁS
LEKÖTÖTT TARTALÉK
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

100
214
0
0
34

100
248
0
0
8

0,00%
15,89%
0%
0,00%
-76,56%

E.

Céltartalékok

0

0

0,00%

F.

Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)

0

0

-16,32%

I.
II.
III.

HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0
0
0

0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%

G.

Passzív idıbeli elhatárolások

0

0

0,00%

348

356

-2,29%

FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)
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IV.SAJÁT TİKE
1) Jegyzet tıke
Az alapítvány induló vagyona 100 eFt.
2) Tıkeváltozás
Megalakulástól összesen 248 eFt.
Mérleg szerinti eredmény levezetése
Adatok eFt-ban
Összeg
8
0
8
8

JOGCÍM
Adózás elıtti eredmény
2012.évi adókötelezettség
Adózott eredmény
Jóváhagyott osztalék
Mérlegszerinti eredmény

V.KÖTELEZETTSÉGEK
Az Alapítványnak kötelezettsége nincs.
VI.PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK
Passzív idıbeni elhatárolás nincs

Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet mutatói
Pnzügyi mutatók: nem számolhatók, mert nincs kötelezettsége a társaságnak, pénzügyi
helyzete stabil.
Pénzügyi helyzet mutatói
Eladósodottság mértéke
Eladósodottság foka
árbevételre vetített eladósodottság
Likviditási mutató I.
Likviditási mutató II.
Likviditási ráta

Kiszámítása
Kötelezettségek/saját tıke
Kötelezettségek/eszközök összesen
Kötelezettségek-pénzeszközök/ért.nettó árbevétele
Forgóeszközök/Rövid lej.kötelezettségek
Forgóeszközök-Készletek/Rövid lej.kötelezettségek
Pénzeszközök/Rövid lej.kötelezettségek

2011.év

2012.év

Változás
0.00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Jövedelmezısségi mutatók
Eszköz arányos jövedelmezısség (ROA)
Eszköz megtérülési mutató (ROI)
Saját tıke (ROE)
Jegyzett tıke
Bevétel arányos jövedelmezısség

Kiszámítás
Adózás elıtti eredmény/Összes eszköz
Adózott eredmény/Összes eszköz
Adózott eredmény/Saját tıke
Adózott eredmény/Jegyzett tıke
Adózás elıtti eredmény/Összes bevétel

2011.év
99,77%
99,77%
99,77%
34,00%
100,00%

2012.év
2,22%
2,22%
2,22%
8,00%
4,71%

Változás
-97,8%
-97,8%
-97,8%
-76,5%
--95,3%

Vagyoni helyzetet jellemzı mutatók
Tıkeerısség
MSZE növekedésének mértéke
Tıke növekedésének mértéke
Tıke gyarapodás mértéke
Kötelezettségek aránya
Befektetett eszközök fedezete

Kiszámítása
Saját tıke/Összes forrás
MSZE/Jegyzett tıke
MSZE/Saját tıke
Saját tıke/Jegyzett tıke
Kötelezettségek/Összes forrás
Saját tıke/Befektetett eszközök

2010.év
100,00%
34,00%
9,77%
348,00%
n.é.%
n.é.%

2012.év
100,00%
8,00%
2,25%
356,00%
n.é.%
n.é.%

Változás
0,00%
-76,50%
-77,07%
2,29%
%
%

Záradék:
Az egyszerősített éves beszámolót a kuratórium 2013. március 15-i ülésén elfogadta.
Budapest, 2013. március 15.
Gulyás Tibor képviselı
a Kuratórium elnöke
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Beszámoló 1. számú melléklete
18011919-1-43
Pk.68318/1992/1.(1992.04.06.)
Nysz: 3019

KIMUTATÁS
A költségvetési támogatások felhasználásról
2012. év

Támogatásnyújtó neve

Támogatás
Idıpontja

Összesen:

Felhasználás célja

összege (Ft)
0
0
0

Felhasználás összege
(Ft)
elızı évi
tárgyévi

Átvitel összege
(Ft)

Elszámolás
határideje
.

0

Budapesti Patrónus Alapítvány

Beszámoló 2. sz. melléklete
18011919-1-43
Pk.68318/1992/1.(1992.04.06.)
Nysz: 3019

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2012. év

Megnevezés
Induló tıke
Tıkeváltozás
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény
Közhasznú
tevékenység
vesztesége
Vállalkozási
tevékenység
vesztesége
Egyéb
Összesen

Elızı évi
összeg (eFt)
100
214

Tárgyévi
összeg (eFt)
100
248

34
tárgyévi

8
0

tárgyévi

0

348

356
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Változás
%
0

3,20

Megjegyzés
eFt
0
8

8 Közhasznú tevékenységbıl

Budapesti Patrónus Alapítvány

Beszámoló 3. számú melléklete
18011919-1-43
Pk.68318/1992/1.(1992.04.06.)
Nysz: 3019

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2012. év

Juttatás megnevezés
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott
Pénzbeli juttatások összesen
- ebbıl adóköteles
- ebbıl adómentes
Természetbeni juttatások összesen
- ebbıl adóköteles
- ebbıl adómentes
Egyéb juttatások
ÖSSZESEN:
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú
Tevékenység keretében nyújtott
Pénzbeli juttatások
Nem pénzbeli juttatások
Egyéb juttatások
ÖSSZESEN:
MINDÖSSZESEN:

Juttatás összege (Ft)
elızı évi
tárgyévi

Eltérés
%

Megjegyzés
Ft

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0
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Beszámoló 4. számú melléklete
18011919-1-43
Pk.68318/1992/1.(1992.04.06.)
Nysz: 3019

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2012. év
Juttatás megnevezése

Támogatott cél

Támogatás összege (Ft)
elızı évi
tárgyévi

Központi költségvetési szervtıl
Nemzeti
Együttmőködési
Alapprogram
Nemzeti Sporthivatal
Elkülönített állami pénzalap
Helyi önkormányzat és szervei
Fıvárosi Önkormányzat
Bpest XVIII. ker Önkormányzat
Kisebbségi települési önkormányzat
Települési önkormányzat társulása
Magánszemélyektıl
Felnıtt autizmussal élık segítése
Egyéni vállalkozóktól
Jogi személyiségő gazdasági társaságtól
Jogi személyiség nélküli társaságtól
Közhasznú szervezettıl
Iskolai nyári tábor és autizmussal
élık támogatása
SZJA 1%-a (NAV)
21.752
Iparőzési adó 5%-a (Önkormányzat)
Egyéb
ÖSSZESEN:

14

Változás
%

Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
20.000,0
0
0
0

0
0
0
0
9.785,0
0
0
160.000,-

0
0
0
0
-51
0
0
0
0

0
0
0
0
+10.215,0
0
0
+160.000,-

13.753,0
0
33.753,-

0
0
169.785,-

-100
0
0
+55

-13.753,0
0
+33.753,-

Budapesti Patrónus Alapítvány

Beszámoló 5. számú

melléklete
18019168-1-43
9.Pk.60.901/2009.2.
Nysz: 13.735

KIMUTATÁS
a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról
2012. év

Juttatás megnevezése
Cél szerinti pénzbeli kifizetések
Természetbeni juttatások
Szja mentes
Szja köteles
Értékpapír juttatások
Tiszteletdíjak, megbízási díjak
Költségtérítések
Név:

Adott kölcsönök összege
Kamatmentes kölcsönök
Egyéb juttatások
ÖSSZESEN:

Juttatás összege (Ft)
elızı évi
tárgyévi
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

15

Eltérés
0
0
0
0
0
0
0

%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0

Megjegyzés
Ft
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

Budapesti Patrónus Alapítvány

2012 évi beszámoló
Közhasznúsági melléklet

BUDAPESTI PATRÓNUS ALAPÍTVÁNY
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
Közhasznú szervezet azonosító adatai
Név:

Budapesti Patrónus Alapítvány

Székhely:

1182, Budapest, Wlassics Gyula utca 131.

Bejegyzı határozat száma:

Fıvárosi Bíróság Pk.68318/1992/1.(1992.04.06.)

Nyilvántartási szám:

3019

Képviselı:

Gulyás Tibor, 1182, Budapest, Wlassics Gyula u. 131.

Honlap:

www.patronusalapitvany.hu

KSH:

18011919-8520-569-01

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az alapítvány 2012-ben az alábbi közhasznú tevékenységet végezte:
•

•

Az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ) által kiírt „Tartalmas pihenés 2012” nevő
és TP-1./2012 jelő pályázatán 110 eFt-os támogatást kaptunk, ami felhasználásával
2012 július 2-6 között, budapesti bejárós, nyári iskolás tábor került megrendezésre a
Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6
autizmussal élı tanulója számára. A táborban hét gyermek – köztük egy tipikusan
fejlıdı testvér (fordított integráció!) vett részt. Három gyógypedagógus és egy
önkéntes középiskolás lány volt a kísérı. A programok között hővösvölgyi kirándulás,
fogaskereküzés, margitszigeti bringóhintózás, budakeszi vadaspark látogatás,
visegrádi szárnyashajó kirándulás is szerepelt. A tábor célja a kötetlen idıtöltésen túl
az autizmussal élı gyermekek fejlesztése, a legjobb felnıttkori szociális adaptáció és
az önállóság feltételeinek a megteremtése, és hogy a gyerekek valós élethelyzetben
gyakorolhassák a közösségi utazás, étkezés és szabadidı eltöltésének módját, valamint
mintát kapjanak a szabadidı tartalmas eltöltéséhez. A táborozás hetében sokféle
lehetıség nyílt a szociális helyzetek viselkedési, udvariassági szabályainak tanítására,
elmélyítésére a különbözı színtereken, számtalan lehetıség az egymással,
felnıttekkel, idegenekkel való kommunikációra. Gyakorolhatták a közösségi
közlekedési eszközökön és éttermekben elvárt viselkedés szabályait, Pl: magázódás a
pincérekkel, kés-villa-szalvéta használata, megfelelı hangerın való társalgás, ételek
felszolgálásának kivárása, étkezés befejeztével evıeszközök megfelelı elrendezése. Jó
hangulatú, hasznos és sikeres rendezvény volt, amit lehetıségekhez mérten jövıre is
szeretnénk megrendezni.
Autizmussal élı felnıtt fiatalok részére, az önálló életvitelre való nevelés jegyében
Háztartási ismeretek címmel kéthetenként, alkalmanként 3 órás, varró, kézmőves és
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háztartási ismeretekrıl (takarítás, mosogatás, vasalás) szóló tanfolyam vezetését
vállaltuk, az általunk biztosított helyszínen.
2010-tıl helyet biztosítunk AURA Egyesület rendezvényeinek és irodai használattal
segítjük munkájukat. Ezeken a rendezvényeken életre felkészítı egyéb jogtudatosító,
foglalkoztatással kapcsolatos oktató, munkára felkészítı programok szoktak zajlani,
heti több alkalommal.
2012 év nyarán, több hónapon át ingyenes szakmai segítséget nyújtottunk a
Szövetségnek saját ISO szabvány szerinti minıségirányítási rendszerének
kidolgozásában.
Alapítványunk az AURA Egyesülettel más hazai szakemberek munkáira alapozva
dolgozik az autizmussal élık részére tervezett hazai támogatott életviteli modell
kidolgozásán és egy minta értékő, Autizmus Specifikus Támogatott Életviteli Központ
(ASTÉK) létesítésén. Ennek támogatását, létesítését tőzte ki célul.
Az ASTÉK céljainak hazai elırébb vitele érdekében együttmőködési megállapodást
kötöttünk az AOSZ-szal.
Az ASTÉK megvalósításának finanszírozása érdekében 2012-ben pályázaton vettünk
részt és bár nem nyertünk forrást, felhasználjuk a tapasztalatokat és 2013-ban újra
próbálkozunk.
2012-ben az ASTÉK népszerősítésére honlapot hoztunk létre és folyamatosan karban
tartjuk.
2012 május 1-én utcai adománygyőjtési akciót szerveztünk 2 fı részvételével,
elsısorban tapasztalatszerzés céljából. Utcai szórólapozással és járókelık
megszólításával adományokat győjtöttünk céljaink megvalósításához, miközben 1 %os szórólapokat is osztottunk, elsısorban az ASTÉK megismertetésére és
alapítványunk népszerősítésére.
Rendszeres segítséget nyújtunk az Aura Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület
honlapjának frissítésében és kezelésében.
Részt vettünk különbözı autizmussal kapcsolatos szakmai fórumokon és társadalmi
rendezvényeken. Képviseltük az autizmussal élı fiatalok érdekeit.
Részt vettünk más autizmussal kapcsolatos egyéb AOSZ (Autisták Országos
Szövetsége) és AURA rendezvényeken és többször segítséget nyújtottunk a
rendezvények lebonyolításában és szervezésében.

Az Alapítványnak állandó alkalmazottja nincs. Tevékenységünket önkéntes formában, díjazás
nélkül végezzük. Az Alapítvány rendszeres munkájában 2 fı vesz részt, amit alkalmi segítık
egészíthetnek ki. Munkánk nagy részét az AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület
programjainak támogatása, segítése, az Autisták Országos Szövetségével (AOSZ) való
együttmőködés és az autizmussal élı fiatalok, rajtuk keresztül történı segítése teszi ki az
alábbiak szerint:
Alapítványunk jól ismeri a hazai autizmus helyzetét és az autizmussal foglalkozó legtöbb
hazai szervezetet és szakembert, továbbá jó kapcsolatokkal rendelkezik új projektek
megvalósításához szükséges önkormányzati, vállalati körrel. A megfelelı szakmai és
projekttapasztalatot az Alapítvány képviselıjének gazdasági gyakorlata, szülıi tapasztalata,
az AURA Egyesület 50-60 fıs autizmussal élı fiataljainak közössége, továbbá az AOSZ is
biztosítja.
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Az alapítvány tevékenységének bemutatása (tevékenységenként):

A korábbi tételes felsorolás a közhasznú tevékenységekrıl a 2011 évi CLXXV. Törvény
elfogadásával megszőnt. A Tv. szerint közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység,
amely a létesítı okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve
szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.
Az Alapítvány alapító okirata alapján az alábbi tevékenységekre kiterjedıen végez
tevékenységet:
•
•
•
•

Egészségmegırzı, betegségmegelızés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs
tevékenység
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúság érdekvédelem
Hátrányos helyzető csoport társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat és jogszabályhely:
Egészségügyi, gyermek és ifjúságvédelemi és oktatási, esélyegyenlıség fenntartása
2007 évi XCII. sz. törvény a fogyatékosággal élı személyek jogairól
A közhasznú tevékenység célcsoportja (Alapító okirat szerint): autista, autisztikus és a
normál társadalmi környezetbe be nem illeszkedı, fogyatékos gyermekek és felnıttek.
A közhasznú tevékenységbıl részesülık létszáma: közvetlen 15-20 fı, közvetett módon 50100 fı
Tevékenység eredménye, hasznossága:
Az autistákat nevelı családok segítése, autizmussal élık fejlesztése, igényeinek kielégítése
közös társadalmi összefogást igényel megfelelı források, szakemberek, egyéb feltételek
hiánya miatt. Alapítványunk ebben a munkában igyekszik részt venni, elsısorban szülıi
oldalról, lehetıségeihez képest önkéntes munkával, kapcsolatainak felhasználásával a közös
munka feltételek biztosítása útján.
Keressük azokat a partnereket akik tevékenysége, szolgáltatásai a hiányosságokat csökkentik,
programjaink közösségformálóak, az érintett csoport társadalmi öntudatát erısítik, kirekesztés
ellenesek. Célunk az autizmussal élık és családjaiknak segítése, szakszerő ellátásának
ösztönzése és támogatása.
Munkánkkal segítettük az autizmussal élı gyerekek nyári táborozását, fejlesztését, az AURA
Egyesület fiataljainak életre nevelését, szabadidı eltöltését és támogatását.
A közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása:
Cél szerinti juttatások kimutatása
Az Alapítvány 2012 év során nem nyújtott közvetlen anyagi támogatást, kizárólag a nyári tábor
költségeinek fedezését támogatta anyagilag.
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2012 évi beszámoló
Közhasznúsági melléklet

A vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások
Az alapítványnál 2012-ben sem történt kifizetés. A tisztségviselık munkájukat társadalmi munkában
végezték, sem bérben, sem költségtérítésben nem részesültek.
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Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Ezer Ft
A.

Alapadatok

Elızı év (2011)

Tárgyév (2012)

B.

Éves összes bevétel

34

170

C.

Személyi jövedelemadó meghatározó részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. Törvény alapján átutalt összeg.
(SZJA 1%-a)

14

0

D.

Közszolgáltatási bevétel

0

0

E.

Normatív támogatás

0

0

F.

Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a
Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

0

0

20

170

0

162

G.

Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H.

Összes ráfordítás (kiadás)

I.

Ebbıl személyi jellegő ráfordítás

0

0

J.

Közhasznú tevékenység ráfordításai

0

162

K

Adózott eredmény

34

8

L

A szervezet munkájában közremőködı közérdekő
önkéntes tevékenységet végzı személyek száma

0

0

Erıforrás ellátottsági mutató

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]

Igen

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]

Nem

Társadalmi támogatottsági mutató

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]

Igen

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fı]

Nem

A szervezet a törvény szerinti mutatóknak megfelel

Igen

Budapest, 2013. március 15.
……………………………………
A kuratórium elnöke
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