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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
Az 1997. évi CLVI. törvényben előírtaknak megfelelően a 2011. évre vonatkozóan az
alábbi közhasznúsági jelentést állítottuk össze:
a) Számviteli beszámoló
A BKKM-i Gyermek és Ifjúsági Alapítvány elkészítette a közhasznú, egyszerűsített
éves beszámolójának Mérlegét, Eredménykimutatását és Kiegészítő mellékletét,
amely a közhasznúsági jelentés mellékletét képezi.
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet is folytató tevékenysége miatt a társasági
adó alanya. Az ebből fakadó költségvetési kapcsolatoknak, adóbevallási
kötelezettségeinek az előírt határidőben eleget tett.
Társasági adóként 2011. évben 109 e/Ft adófizetési kötelezettsége keletkezett.
Az előző évhez viszonyítva az Alapítvány mérlegének eszköz és forrás végösszege
az alábbiak szerint változott:
2010. évi eszköz és forrás összege:
2011. évi eszköz és forrás összege:

63.920 e/Ft
66.238 e/Ft

Az eszköz és forrás állomány 2010. évhez viszonyítva 2.318 e/ Ft-tal nőtt.
Az eszköz állományának változását az alábbiak okozták:
- Csökkent ugyan a befektetett eszközök állománya, a tárgyévben elszámolt
értékcsökkenés összegével.
- Az értékpapírok és pénzeszközök együttes állománya viszont 2.753 e/Ft-tal
növekedett.
Jelentősebb beruházások
Beruházási célra a tárgyévben 1.945 e/Ft összeget fordítottunk.
A források állományában az alábbi változás tapasztalható:
A saját tőke az eredményes gazdálkodásnak köszönhetően 2.641 e/Ft-tal
növekedett.
Az alapítványnak lejárt kötelezettségei nincsenek.
Bevételek
2010. év
Összes árbevétel
Ebből: - alapcélú
- vállalkozási célú

20.573 e/Ft
7.623 e/Ft
12.950 e/Ft

2011. év
23.065 e/Ft
11.462 e/Ft
11.603 e/Ft

A fenti számokból látható, hogy az összes árbevétel 2.492 e/Ft-tal nőtt.
Alapcélú bevétel növekedés
Vállalkozási célú bevétel csökkenés

3.839 e/Ft
1.347 e/Ft

Az alapcélú bevétel növekedés előidéző főbb tételek:
Alapcélú bevétel a balatonfenyvesi táborból származott, ahol az idén több vendég
volt, mint az előző évben. A bajai épület bérbeadása a vállalkozási célú bevételbe
került.
A vállalkozási célú bevételek csökkenését előidéző főbb tételek:
A kereskedelmi szállásférőhely értékesítéséből származó bevételek csökkenése.
A költségek terén 876 e/Ft növekedés mutatható ki.
Az eredmény változásának összetétele az alábbi:
2010. évi összevont eredmény + 1 094 e/Ft
2011. évi összevont eredmény + 2 641 e/Ft
Eredménynövekedés
1 547 e/Ft

b) Költségvetési támogatás felhasználása
Az Alapítvány 2011. évben költségvetési támogatást nem kapott.

c)Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
2010. évi saját vagyon
2011. évi saját vagyon
Vagyonnövekedés

57 958 e/Ft
60 599 e/Ft
2 641 e/Ft

Az Alapítvány vagyona a 2011. évben 2 641 e/Ft-tal növekedett, amely pozitívnak
mondható.
d)Cél szerinti juttatások kimutatása
Az Alapítvány a pályázati kiírásban dotált gyermeküdültetési célra 2011. évben 158
e/Ft-ot adott támogatásként. A gyermeküdültetés az Alapítvány balatonfenyvesi
táborában valósult meg.

e) Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatás
Költségtérítés jellegű juttatás 514 e/Ft

f)Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
A BKKM-i Gyermek és Ifjúsági Alapítvány 2011. évben is az 1998. január 1-én
megkapott közhasznúsági fokozat szerinti jogállásúként tevékenykedett.
Az Alapítvány közhasznú tevékenységének köre kiterjedt a megyében élő, önálló
jövedelemmel nem rendelkező gyermekek szervezett üdültetésére. A kuratórium által
elfogadott pályázati kiírások alapján a különböző szervezetek, iskolák tanulói
134 fővel

631 vendégéjszakával

vették igénybe a gyermeküdültetés lehetőségeit.
Tovább fejlődtek német kapcsolataink, melyek eredményeként
182 fő

1 544 vendégéjszakát

töltött el táborunkban.
Kereskedelmi szállásférőhely értékesítésből összesen:
715 fő

3 058 vendégéjszakával

vette igénybe a szolgáltatásainkat, melyből sporttábor, szaktábor, osztálykirándulás:
661 fő

2877 vendégéjszaka

Összesítve 2011. évben 1 031 fő 5 233 vendégéjszakát töltött táborunkban, melyből
a 24 év alattiak száma:
814 fő 4 483 vendégéjszaka.

Összefoglalásul:
A 2011. évről megállapítható, hogy fegyelmezett gazdálkodással, 12,1 %-kal több
bevételt produkálva, a költségeket és a ráfordításokat csupán 4,5 %-kal, 876 e Ft-tal
növelve, pozitív eredménnyel zárt az Alapítvány. A bajai tábor bérbeadásával és a
balatonfenyvesi tábor változatlan működtetésével ez a konstrukció működőképesnek
bizonyult.
A jövőt illetően a legnagyobb kihívások egyike a balatonfenyvesi
kihasználtságának megtartása, tekintve a jelenlegi válságos időszakra.

tábor

Másrészt pályázati forrásokból a tábor folyamatos felújítása, korszerűsítése.
Baja, 2012. május 18.
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Fercsák Róbert
Kuratórium Elnöke

