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1. Számviteli beszámoló

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

1.2.Könyvvizsgálat
A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

1.3.Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz
A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezőségi helyzetéről
megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítő információk közlése nem szükséges.

2. A szervezet bemutatása
2.1. Elérhetőség, azonosító adatok
A szervezet más szervezetnek nem tagja.
Az Empátia Alapítvány azonosító adatai az alábbiak :
adószám :

18762282-1-14

regisztrációt végző szerv : Somogy Megyei Bíróság
nyilvántartási szám :

Pk.20349/1995/21

cím :

8698 Somogyvár Kaposvári u. 4.

2.2. Tevékenység
Az Alapítvány célja: A fokozottan hátrányos helyzetű gyermekek életkörülményeinek javítása. Ennek
érdekében a somogyvári székhelyű Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben folyó kulturális, turisztikai és sporttevékenység támogatása,
illetve ilyen jellegű rendezvények elősegítése, az arra rászoruló gyermekek ünnepi megajándékozása, valamint
természetvédelmi nevelése. E célokon belül alapítványi forrásból azok támogathatók, amelyek nem kötelező
önkormányzati intézményi feladatok ellátását szolgálják.

2.3. Közhasznú tevékenység
Az Alapítvány a fenti célok meghatározása érdekében a Közhasznú Szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.
törvény 26. §. C) pontjában meghatározott alábbi közhasznú tevékenységet folytatja:

•

nevelés, oktatás, képesség-fejlesztés, ismeretterjesztés,

•

kulturális tevékenység.

2.4. A szervezet vezetése
Az Alapítvány kezelő szerve a kuratórium. A Somogy Megyei Bíróság Pk.20.349/1995/213.számú végzés
alapján a kuratórium tagjai a következők.

A kuratórium elnöke: Jancsekity Ferenc elnök
Tagok: Tóth László alapító, Gyurákovics Ildikó tag, Slezákné Berdó Ágnes tag, Hegedüs Anita tag,
Az alapító okirat módosításának kelte: 2014.02.12.

2.5. Foglalkoztatottak
Az Alapítványnak fizetett alkalmazottja nincs, a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek juttatást nem
adott.

3. A vagyon felhasználása
3.1. A vagyoni helyzet alakulása
Megnevezés

Saját tőke összesen
Induló tőke
tőkeváltozás
Közhasznúsági
tevékenység eredménye
Vállalkozói tevékenység
eredménye

összeg (e Ft)

változás

előző év 2015

tárgyév 2016

értékben

%-ban

5982

3567

-2415

-59,63

80

80

0

0

5902

3487

-2415

-59,08

1348

-2632

-3890

0

0

0

3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához
A vagyon felhasználását megfelelően mutatja be a kimutatás, annak értelmezéséhez kiegészítő információk
közlése nem szükséges.

4. Költségvetési támogatások és felhasználásuk
Az Alapítvány a tárgyévben költségvetési támogatást nem kapott.

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása
5.1. Bevételek

539,-

Kamatbevétel pénzintézettől :
Szja 1% :

0,-

Külsők támogatása :

2 887 615,-

Összesen :

2 885 154,-

Az Alapítvány a tárgyévben csak közhasznú tevékenységet folytatott.

5.2. Kiadások

TÁMOGATÁSOK :
Horgász verseny :
Játszótéri Beruházásra

5 469 626,200 000,4 097 616,-

Gyógypedagógiai Intézet 70 évforduló:

714 800,-

Osztálykirándulás:

151 450,-

Táboroztatásra:

131 390,-

Egyéb kérelem:
bankköltség :
posta,egyéb költség:
Összesen :

174 365,42 865,7 493,5 519 984,-

Cél szerinti juttatások kimutatása :

Támogatások :
Gyurákovics Ildikó osztályának támogatása:

6 000,-

Fazekas Krisztián osztálykirándulás:

13 000,-

Papp József osztályának támogatása:

9 000,-

Mileticsné Valkó Gabriella több osztály 40 fő támogatás:

40 250,-

Berkesné Mihály Mária osztálykirándulás:

22 200,-

Böröcz János osztálykirándulás:

14 000,-

Foglalkoztató tagozat osztálykirándulás:

47 000,-

70 évfordulót verseny:

714 800,-

Táboroztatás:

131 390,-

Egyéb támogatás:
Horgász verseny :
Játszótéri beruházás:
Összesen:

174 365,200 000,4 097 616,5 469 626,-

Az Alapítvány vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak, feladatukat önkéntes munka
formájában látták el.
A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek
elszámolásra.

6. A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló
Alapítványunk a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan folytatta az alapító okiratban meghatározottak szerint a
somogyvári Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthonba
járó tanulók oktatási, nevelési feltételeinek segítését.
A célok megvalósítását szolgáló gyakorlati megoldások: a nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, képességfejlesztés
célok megvalósítása kecskeméti sport verseny támogatásával valósultak meg. Mikulásnapi ünnepségre az
Alapítvány csomagokat vásárolt. Jó hangulatú ünnepség során került átadásra.
A 2015 évi működéssel sikerült 1 000 000 Ft-tal több bevétel elérni, mint előző évben
Az Alapítvány az előző évekhez hasonlóan a kapott támogatásokat tartalékolja a játszótér építése miatt.

7. Köszönetnyilvánítás
Az Empátia Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátásához anyagi és nem
anyagi segítséget nyújtott.
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