A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-442
2018. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

2019.05.29 09:56:49

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 1

0

töredék év

0

1

1

6

7

5

2 0 1 8
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 8

2 0 1 8
1 2
időszak vége

3 1
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2018. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 8

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 8
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 8
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 1 2 3

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Alkotás
55-61.

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

Ajtó:

0 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
1 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

0 0 1 1 6 7 5

.P k . 0 6 0 6 4 1 / 2 0 1 2 /0 5

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

1 8 3 9 6 9 6 2

1

4 1
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Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 1 9

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

775

1 415

I. Immateriális javak

204

99

II. Tárgyi eszközök

571

1 316

4 915

11 259

35

333

4 880

10 926

III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

79
5 690

12 753

Saját tőke

4 141

4 286

I. Induló tőke/jegyzett tőke

1 000

1 000

II. Tőkeváltozás/eredmény

3 146

3 141

-5

145

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

10

I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

10
1 539

8 467

5 690

12 753
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

4 999

8 764

4 999

8 764

4 999

8 764

4 999

8 764

4 673

8 764

4 673

8 764

ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

1

1

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

5 000

8 764

5 000

8 764

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

4 999

8 764

4 999

8 764

5. Anyagjellegű ráfordítások

1 058

1 556

1 058

1 556

108

210

108

210

223

290

223

290

3 616

6 563

3 616

6 563

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

5 005

8 619

5 005

8 619

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

3 907

7 025

3 907

7 025

-5

145

-5

145

-5

145

-5

145

6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg

326

1 265

326

1 265

4 673

8 764

4 673

8 764

F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 1 2 3

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Alkotás

55-61.

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
1 1 .P k . 0 6 0 6 4 1 / 2 0 1 2

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

/05

0 0 1 1 6 7 5

1 8 3 9 6 9 6 2

1

4 1

Vágujhelyiné Babik Edit Andrea

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Egészségmegőrzés, szoc.tev.,a hátr.hely.csop.segít

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011.évi CLXXXIX.tv.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Hátrányos helyzetű csoportok, szociálisan rászorulók
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

700

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

Adott támogatások

Tárgyév
3 616

6 563

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

3 616

6 563

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

3 616

6 563

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2 Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

5 000

8 764

326

1 265

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

4 674

7 499

H. Összes ráfordítás (kiadás)

5 005

8 619

108

210

3 907

7 025

-5

145

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

100

Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Fundamenta Lakáskassza Zrt.
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018. év

Támogatási összeg:

4 049 660

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

4 049 660

- tárgyévben felhasznált összeg: 2 940 599
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

4 049 660
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

2 940 599

Felhalmozási
Összesen:

2 940 599
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: SZJA 1%
Támogató megnevezése:

NAV
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018. évben utalt SZJA 1%

Támogatási összeg:

1 265 392

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 265 392

- tárgyévben felhasznált összeg: 0
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

1 265 392
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Fundamenta Lakáskassza Zrt.
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017. évben fel nem használt támogatás

Támogatási összeg:

3 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 502 959

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 502 959
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-442
PK-442-02 Szöveges beszámoló
PK_442_Fundamenta_Gondoskodás_Alapítvány_szoveges.pdf

2. Tárgyévben végzett
alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
2018-ban elsősorban szociálisan és/vagy egészségügyileg rászoruló családokat és
magánszemélyeket támogattunk. Tavaly két alkalommal is szociális pályázatot írtunk
ki 18. év alatti rászoruló gyermekek családjának megsegítésére. A hozzánk fordulók
száma évről-évre nő, és egyre több hátrányos helyzetű fiatal életkörülményének
javításán dolgozunk. 2018-ban segítettük többek közt kerekesszék és betegemelő
eszköz vásárlását, izomsorvadásos gyermekek mozgásterápiáját, autista gyermek
fejlesztését. A betegségben szenvedőkön kívül több mélyszegénységben élő családot
is támogattunk nem csak anyagi (pl. protézis, emelőszerkezet, mozgásterápia, tüzelő,
fürdőkád, nyílászáró vásárlásával), hanem akár önkénteseink kétkezi munkájával
is. Együttműködtünk például nagycsaládos apuka házának renoválásban és
tűzben leégett családi ház újjáépítésben. Alapítónk felajánlásának köszönhetően,
alapítványunk gazdagabb lett egy használt autóval, mellyel támogatni tudtunk
egy olyan nagycsaládos pályázónkat, aki beteg gyermeke szállítására használja
azt. Év végén egy éves használatra, üzembentartói-használati szerződéssel adtuk
át az autót. Az évente megrendezett nagyszabású karitatív tréningünket ezúttal a
Menedékház Alapítvány Éjjeli Menedékhely és Családok Átmeneti Otthonában
tartottuk. Több nagy munkálat mellett a három bejárati ajtót újra cseréltük, hogy
az ingatlan rezsiköltségeiket is enyhíteni tudjuk. Kétkezi munkánk eredményeként
építettünk egy szaletlit és lebetonoztuk az oda vezető utat, így a hajléktalanok védett
helyen tudják várni az esti nyitást. Felújítottuk az udvart és kerti bútorokat készítettünk,
hogy kellemesebb környezetben tegyék mindezt. Az épület belsejében lemosható
festékkel festettük le fejmagasságig a folyósokat és az aulát, hogy higiénikusabb
és könnyebben takarítható legyenek a közösségi terek. Tavalyi évben is szerveztünk
országszerte véradásokat. 2018-ban a 180 fő jelentkező nagy része első véradó
volt. A karácsonyi adományok gyűjtése hagyománnyá vált alapítványunkban.
Használati tárgyakat, ruházatot, tartós élelmiszert, tisztálkodási szereket gyűjtünk és
adományozunk a szükséget szenvedő intézmények, közösségek számára. Az elmúlt
években több nagyobb országos kezdeményezéshez csatlakoztunk, 2018-ban
először hirdettük meg saját adománygyűjtő akciónkat. Önkénteseinket vontuk be
a rászoruló intézmények felkutatásában és ők koordinálták országszerte a helyi
gyűjtéseket is. A kiválasztott intézményeken keresztül összesen közel 1400 csomagot
adtunk át.

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Támogatottaink kiválasztásánál fontos szempontunk, hogy olyan családokat
válasszunk, amelyek valóban szociálisan rászorulnak és/vagy beteg gyermeket
nevelnek. Karitatív tréningjeinken olyan állami vagy egyházi intézmények
lakóinak tesszük élhetőbbé, komfortosabbá, akadálymentessé környezetét, ahol
az intézmény vagy annak fenntartója nem tudja ezt önerőből, állami normatívából
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MELLÉKLET

9. oldal Fundamenta Zrt.2018.évi támogatása
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az éves karitatív tréninget ezúttal a Menedékház Alapítvány Éjjeli Menedékhely
és Családok Átmeneti Otthonában tartottuk. Közel egy millió forintból három
bejárati ajtót cseréltünk újra, az energia hatékonyság érdekében, így a további
rezsiköltségeiket is enyhíteni tudtuk az egyéb felújítások mellett. Kétkezi munkánk
eredményeként építettünk egy szaletlit és lebetonoztuk az oda vezető utat, így a
hajléktalanok védett helyen tudják várni az esti nyitást. Felújítottuk az udvart és kerti
bútorokat készítettünk, hogy kellemesebb környezetet teremtsünk nem csak nekik,
de az ott élő gyermekeknek és felnőtteknek is. Az épület belsejében lemosható
festékkel festettük le fejmagasságig a folyósokat és az aulát, hogy higiénikusabb
és könnyebben takarítható legyenek a közös részek. A támogatás összegéből
fedeztük továbbá egyéb működési költségeinket.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Támogatásaink, projektjeink kiemelt célja ebben az évben szociális segítségnyújtás terén megvalósítandó célokkal összefüggésben: szociálisan és/vagy egészségügyileg rászoruló családok és magánszemélyek segélyezése, intézményekben ellátási feltételeik javítása.
Ezen célok megvalósulásának érdekében: a támogatott szociális intézményben
önkénteseink segítségével építettünk egy szaletlit és lebetonoztuk az oda vezető utat, így a hajléktalanok védett helyen tudják várni az esti nyitást. Felújítottuk
az udvart és kerti bútorokat készítettünk, hogy kellemesebb környezetben tegyék
mindezt. Az épület belsejében lemosható festékkel festettük le fejmagasságig a
folyósokat és az aulát, hogy higiénikusabb és könnyebben takarítható legyenek a
közös részek. Adományunknak köszönhetően három bejárati ajtót cseréltünk újra,
hogy a rezsiköltségeiket is enyhíteni tudjuk a többi felújítás mellett. A támogatás
összegéből fedeztük továbbá a marketing és egyéb működési költségeinket.

alapitvany.fundamenta.hu

Gondoskodás Alapítvány

vagy más pályázati forrásból megoldani. Önkénteseink bevonásával maradandó,
tartós változást hozunk életükbe, melynek nyomai hosszú távon javítják az
érintettek életkörülményeit. Önkénteseink növekvő számának köszönhetően fő
projektünk mellet már nem csak intézmények felújításával foglalkozunk, hanem
több rászoruló család (fogyatékos gyereket nevelő, létminimum alatt élők stb.)
lakhatási és egészségügyi körülményeit is jobbá tettük.
Közhasznú munkánk részeként 2018-ban ismét országosan szerveztünk véradásokat,
melybe a régi véradók megtartása mellett sikerült nagy számú új véradót bevonni.

11. oldal
Fundamenta Zrt. 2017. évben fel nem használt támogatása

A támogatás eredményeként három családnak juttattunk rendszeres segélyeket
beteg gyermekek, valamint árván maradt gyermek kezelésére, képzésére és egy
fogyatékkal élő személyek ellátását végző gondozási intézmény működési költségeinek fedezésére. A támogatás összegéből fedeztük továbbá a céljaink elérése
érdekében marketing és egyéb működési költségeinket.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Alapcél szerinti tevékenységünk részeként szociálisan rászoruló beteg, fejlődési
rendellenességgel küzdő gyermekeket támogattunk, beszéd és mozgásterápiás
foglalkozások valamint az őket gondozó intézmény működési költségeinek fedezésével.
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

