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Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18186464-1-41
Bírósági nyilvántartási szám: 9527

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről

Készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19.§ (1)-(3)
bekezdéseiben meghatározottak, valamint a 224/2000. (XII. 19.) Kormány rendelet szerint

1. A közhasznúsági jelentést készítő Alapítvány bemutatása

Az Alapítvány neve: Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány
Az Alapítvány rövidített neve: Csányi Alapítvány
Közhasznúsági fokozata: kiemelkedően közhasznú szervezet
Az Alapítvány székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7-9.
Nyilvántartásba vétel kelte (jogerősen): 2005. május 12.
Nyilvántartási sorszáma: 9527 (Fővárosi Bíróság)
Az Alapítvány célja:

A

Csányi

Alapítvány

legfontosabb

célkitűzése,

hogy

a

tehetséggondozásban elismert szakemberekkel, pedagógusokkal
együttműködve tehetséges, de hátrányos helyzetű gyermekeket
segítsen fejlődésükben, hozzájáruljon hátrányaik leküzdéséhez,
tehetségük kibontakoztatásához.

A cél elérése érdekében az alapítványi vagyon terhére:
o

hozzájárul a magyarországi gyermekéhezés felszámolásához,

o

az iskoláztatási költségek részbeni vagy teljes átvállalásával
esélyt kíván adni az alacsony jövedelmű családok tehetséges
gyermekeinek továbbtanulásához,

o

a beteg gyermeket nevelő családok számára javítani kívánja az
életminőséget,

o

támogatni kívánja azon tevékenységeket, melyek hozzájárulnak a
gyermekek elleni bűncselekmények számának csökkentéséhez,

o

s amennyiben lehetősége lesz ingatlanok biztosításával oktatási
tevékenységet is ellát, oktatási célokat is megvalósít.

Az Alapítvány induló vagyona: 1.000.000.000 Ft
Az Alapítvány működése: Nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek
egyaránt csatlakozhatnak, ha a célok eléréséhez adománnyal
hozzájárulnak, és az Alapító Okirat rendelkezéseit elfogadják.
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2. A közhasznúsági jelentés tartalma

a) a számviteli beszámoló
b) a költségvetési támogatás felhasználása
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
d) a cél szerinti juttatások kimutatása
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől
kapott támogatás mértéke
f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke és összege
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

3. Számviteli beszámoló

A számviteli beszámoló (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló) e közhasznúsági jelentés
mellékleteiben található a következők szerint:
1. sz. melléklet: Mérleg
2. sz. melléklet: Eredménykimutatás
3. sz. melléklet: Tájékoztató adatok az eredmény-kimutatáshoz

A beszámolót Szalai Lívia (lakcíme: 1164 Budapest, Bóbitás út 32.) állította össze, akit a
Pénzügyminisztérium 142401 számon regisztrált a könyvviteli szolgáltatást végzők
nyilvántartásában.

A számviteli beszámolót és a közhasznúsági jelentést könyvvizsgáló ellenőrizte. A
könyvvizsgálatot végezte:

KIVONAT Könyvvizsgáló és Gazdasági Szaktanácsadó Kft.
1112 Budapest Oltvány u. 50.
Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási szám: 000191
Mészáros Istvánné dr. Karikó Zsuzsanna
Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolványszáma: 003307
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4. A költségvetési támogatás felhasználása

A Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 2008. évben az 1996. évi
CXXVI. törvény (a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról) alapján a magánszemélyek 2007. évi személyi jövedelemadójuk
1%-ának felajánlásaként összesen 10.902 E Ft-ot kapott. Ezt az Alapítvány 2009. évben
tartalékolás nélkül, teljes egészében felhasználta. A felhasználásról az állami adóhatóság felé
2009. évben elszámolt. A fenti összeg a következő cél szerinti (közhasznú) tevékenységekre
lett felhasználva: drámapedagógiai és tanulás-módszertani tábor szervezése, idegen nyelvi
tábor szervezése, idegen nyelv on-line oktatása, egyéb oktatás, ECDL modulokra való
felkészítés és vizsgáztatás. Az elszámolás - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - a
08KOZ „Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg
felhasználásáról”

címmel

az

Alapítvány

honlapján

(www.csanyialapitvany.hu)

is

megtalálható.

A Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 2009. évben az 1996. évi
CXXVI. törvény (a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról) alapján a magánszemélyek 2008. évi személyi jövedelemadójuk
1%-ának felajánlásaként összesen 15.506 E Ft-ot kapott, melynek terhére 2009. december 31ig még nem volt felhasználás.

A Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 2009. évben a Szociális és
Munkaügyi Minisztériummal,

mint

Támogatóval kötött,

NCA-KM-09-1735

számú

támogatási szerződés alapján összesen 100 E Ft összegű támogatást kapott, melyet a 2009.
június 1. és 2010. május 31. közötti időszakot terhelő költségek kiegyenlítésére használhat
fel. E támogatással az Alapítvány a Támogató felé még nem számolt el, emiatt azt az
eredmény-kimutatásban sem szerepelteti a támogatások között.

5. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A vagyon felhasználásával kapcsolatos táblázatos kimutatás e közhasznúsági jelentés 4. sz.
mellékletében található.
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Az Alapítvány vagyoni helyzetében 2009. évben lényeges változás következett be, a saját
tőke 1.355.455 E Ft-ról 2.087.314 E Ft-ra, tehát 53,99%-kal nőtt. A változás alapvető oka a
tárgyévi közhasznú tevékenységből származó eredmény volt.

Az Alapítvány összes ráfordítása 2009. évben 162.454 E Ft volt, ami teljes mértékben a
közhasznú tevékenység érdekében felmerült ráfordítás volt.

A közhasznú tevékenység ráfordításaira, illetve a fentiekben bemutatott vagyonnövekedésre a
fedezet alapvetően az alábbi bevételekből származott:

5.1. Támogatások

Az Alapítvány közhasznú célú működésére összesen 742.777 E Ft támogatást kapott, mely
támogató jellege szerinti megoszlása a következő:
• Belföldi non-profit szervezetek: 40.000 E Ft
• Belföldi gazdálkodó szervezetek: 675.926 E Ft
• Központi költségvetés: 15.506 E Ft
• Önkormányzatok: 1.441 E Ft
• Magánszemélyek: 2.984 E Ft1
• Külföldi gazdálkodó szervezetek: 6.920 E Ft
A fentiek szerinti kapott támogatások jelleg szerinti megoszlása a következő:
• Pénzeszköz: 696.520 E Ft
• Térítés nélkül kapott eszközök és ingyenes szolgáltatások: 46.257 E Ft
5.2. Kamatbevételek

Az Alapítvány alapítói vagyona az Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően elsősorban
biztonságos

befektetésekben

(kamatozó

értékpapírok,

államkötvények,

diszkont

kincstárjegyek, stb.) van elhelyezve, melyek után járó kamatbevétel 2009. évben összesen

1

A magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-ának felajánlása a központi költségvetéstől kapott
támogatások között szerepel.
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149.562 E Ft volt. Ez az összeg az eredmény-kimutatásban a közhasznú bevételek (5. Egyéb
bevétel) között szerepel.

5.3. Vállalkozási tevékenység bevétele
Az Alapítvány 2009. évben óvadéki repo ügylet alapján összesen 1.974 E Ft vállalkozási
tevékenységi bevételt ért el. Az Alapítványnak a 2009. évben folytatott vállalkozási
tevékenységéből

származó

jövedelme

után

nem

keletkezett

társasági

adófizetési

kötelezettsége.
6. A cél szerinti juttatások kimutatása

A közhasznú tevékenység ráfordításai között kimutatott 162.454 E Ft a következőkre lett
fordítva:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alapítványi irodával kapcsolatos ráfordítások
Központi rendezvények ráfordításai
Központi sajtótájékoztatók ráfordításai
Központi marketingköltségek
Központi programfejlesztés ráfordításai
Egyéb központi költségek
Közösségi házak költségei
Mentorok költségei
Szociális támogatások
Pedagógiai szolgáltatások (gyerekek oktatása, felvételi felkészítése, továbbképzése, stb.)
Pedagógusok továbbképzésének ráfordításai
Mérés, értékelés, hatásvizsgálat ráfordításai
Közös pedagógiai programok
Mentori keret
Közösségi házak rendezvényeinek ráfordításai
Gyermekbeválogatással kapcsolatos ráfordítások
Az alapítványi tevékenységgel összefüggő egyedi támogatások

7. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől
kapott támogatás mértéke

A Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 2009. évben az 1996. évi
CXXVI. törvény (a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
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szerinti felhasználásáról) alapján a magánszemélyek 2008. évi személyi jövedelemadójuk
1%-ának felajánlásaként összesen 15.506 E Ft-ot kapott.

A Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 2009. évben a Szociális és
Munkaügyi Minisztériummal,

mint

Támogatóval kötött,

NCA-KM-09-1735

számú

támogatási szerződés alapján összesen 100 E Ft összegű támogatást kapott, melyet a 2009.
június 1. és 2010. május 31. közötti időszakot terhelő költségek kiegyenlítésére használhat
fel.

A helyi önkormányzattól közhasznú célú működésre kapott támogatásként kimutatott 1.441 E
Ft a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával való együttműködés révén a Kaposvári
Közösségi Háznak otthont adó irodahelyiség használatát (276 E Ft), a Kaposvár Megyei Jogú
Város Önkormányzatától kapott 100 E Ft pénzbeli támogatást, illetve a Nagybajom Város
Önkormányzatától kapott építési telek értékét (1.065 E Ft) tartalmazza . Ez utóbbin épült meg
az Alapítvány Nagybajomi Közösségi Háza.

8. A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló

8.1. A Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány tevékenysége

A Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány feladatvállalása, hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének, társadalmi mobilitásának
elősegítése. Tehetséggondozó Életút Programjának keretében elsősorban oktatási és kulturális
szolgáltatásokkal; illetve szociális segítségnyújtással hozzájárul a gyermekek szocioökonomiai státuszából, etnikai hovatartozásából, családjaik instabilitásából adódó hátrányok
esélykiegyenlítéséhez, leküzdéséhez.

Kulturális szolgáltatásaiba igyekszik bevonni a támogatottak közvetlen hozzátartozóit.
Lehetőségeihez

mérten

közoktatásban

oktatókat

a

gyermekekkel

közvetlen

továbbképzésben

foglalkozó

részesíti.

alapítványi,

Alapelve,

hogy

illetve
egy-egy

gyermeknek/családnak nyújtott támogatás akkor a leghatékonyabb, hanem egyszeri
alkalommal történik meg, hanem folyamatos.
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Ezt az alapelvet érvényesítő szakmai programja egyedülálló az országban, támogatottjainak
egyedi igényeit figyelembe véve életkortól és iskolatípustól függően a biztos munkaerőpiacra
kerülésig nyújt rendszeres támaszt.

Az Életút Program a gyermekek 10 éves korától felnőtt korukig tart, egyetemi, főiskolai
tanulmányaik befejezéséig végigkíséri a tehetséges fiatalokat, mellettük áll, támogatja őket.

A programban folyó szakmai munka egyik fontos alapja a gyermekeknek mind az egyedi,
mind a közösségben történő fejlesztése, mely minden esetben figyelembe veszi a gyermek
egyéni fejlődési ütemét.

A csoportot vezető mentor közreműködésével a tehetséggondozó program több színtéren
valósul meg. Egyrészt az iskolában és az iskolához kapcsolódó pedagógusok, másrészt az
adott településen, a fejlesztő programba bevonható szakemberek révén, illetve az Alapítvány
Közösségi Házában az Alapítványhoz közvetlenül kapcsolódó szakemberek révén.

Az Alapítvány arra törekszik, hogy ahol jelen van, ott kialakítson egy-egy, un. Közösségi
Házat, egy olyan központot, ami a gyermekek számára jól megközelíthető, és ahol a
csoportos foglalkozásoknak megfelelő tér van. Jelenlegi központok: Jászberény, Nagybajom,
Kaposvár, Pécs.

Az Életút Tehetséggondozó Programra az Alapítvány a Programra szánt adományok mellett
elsősorban a támogatásokkal növelt alapítói vagyon mindenkori hozamával gazdálkodhat.
Ezért a kuratórium évente határozza meg az indítható csoportok számát, azok létszámát,
valamint a támogatottak kiválasztásban érintett térséget, iskolákat.

8.2. 2009. évi főbb események, tevékenységek

A gyerekek létszáma az elmúlt 2,5 év folyamán 37 főről 142-re nőtt; azaz az előzetes
terveinkhez képest 2 év alatt nem megduplázódott, hanem megtriplázódott a gyermeklétszám.
Jelenleg 10 tehetséggondozó csoportunk van. Ebből 2 csoport középiskolás diákokkal, ők már
alapvetően más szerkezetben működnek, mint a többi 8. A gyerekek a 10-17 éves
korosztályból kerülnek ki. A jászberényi és nagybajomi közösségi házakban indultak új
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tehetséggondozó csoportok. A tehetségkutatást önkéntesen segítették a közösségi házak
vonzásköréhez tartozó általános iskolák pedagógusai.

A tanulók számára január közepétől egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozások indultak el. A
tehetséggondozás mellett a tanulók hiányosságait, lemaradásait kompenzáló segítségnyújtás is
történt. Egy tanuló 9 hónapon keresztül átlagosan havi 20 óra – egyedi érdeklődésének
megfelelő – foglalkozáson vehetett részt, e mellett pedig évi 6-8 kulturális programon, nem
ritkán testvéreivel, szüleivel közösen.

A foglakozások között jelentős szerepe volt és minden gyermeket érintett egyrészt a
számítógépes alapismeretek oktatása, másrészt a már legalább két éve támogatott tanulóknál
az 1-5. ECDL modul vizsgára való felkészülés. (Az ECDL - European Computer Driving
Licence - az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói
bizonyítvány, amely nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az
informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni.) Számos tanulónak csak az Alapítvány
közösségi házaiban volt/van lehetősége Internet használatra.

A fejlesztő foglalkozások másik fókusza, a szintén minden gyermeket érintő angol
nyelvoktatás volt. A gyerekek csoportos, kiscsoportos és egyéni foglalkozások mellett egész
tanéven át tartó on-line angol nyelvi versenyen és projektversenyen is részt vettek. A
legrégebben támogatottak már kiscsoportos középfokú intenzív angol nyelvvizsga és felvételi
előkészítőre jártak. 3 tanuló sikeres középfokú nyelvvizsgát tett.

A hátrányos helyzetből adódó kommunikációs nehézségek és identitás problémák
leküzdéséhez, illetve szociális szféra – ezen belül különösen az érzelmi intelligencia – célzott
fejlesztéséhez járultak hozza a drámapedagógia és önismereti és a TIE foglalkozások.

Egészséges életmóddal kapcsolatosan a következő témákban voltak előadásaink: drog és
hatásai, szexuális viselkedés; HPV vírus elleni oltás. Az alapítvány a víruselleni védőoltás
költségét vállalja a támogatott gyerekek részére.

A Csányi Alapítvány tehetséggondozó programján belül különösen fontosak a tematikus
nyári táborok, szaktáborok. Az Alapítvány által felkarolt gyermekek számára 2009 nyarán,
illetve az őszi szünetben 13 különféle tábor került megszervezésre. Ezek a táborok kiváló
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alkalmat jelentettek a tehetséggondozásra, a kulturális hátránykompenzációra. Az Alapítvány
által kiemelten fontosnak tartott kompetencia területek elsajátításának elősegítése a
táborokban is prioritást élvezett.

2009. folyamán 3 ECDL modulokra felkészítő tábort szerveztek az Alapítvány munkatársai,
ez összesen 3 csoportot érintett a nyári ill. az őszi szünetben.

Közvetlenül a tanév befejezése után 2 hetes, a tehetséggondozó csoportok sajátos igényeinek
figyelembevételével, a közösségi házak mentorai alakítottak ki nyári táborokat. Korábbi
tapasztalok alapján a helyi táborok egyik célja az úszásoktatás megszervezése volt. 2
úszásoktató táborban 32 gyermek tanult meg úszni. 3 csoportunk ez idő alatt
egészségmegőrző és életviteli programokon vett részt.

61 gyermek Sarlóspusztán töltött el egy hetet tanulásmódszertan-dráma táborban. (2009 július
20-25.) A tábor célja a diákok közösségének és személyiségüknek fejlesztése volt, illetve a
változatos kulturális és sportprogramokon való részvétel. A felső tagozatra belépő, most 4.
osztályt végzett gyermekek tanulás-módszertani és drámapedagógiai (29 gyerek), az 5.
osztályt végzett tanulók (32 gyerek) pedig drámafoglalkozásokon sajátítottak el tanulási és
kommunikációs stratégiákat.

Az Alapítványba járó 6-7. osztályos tanulók számára (45 fő) a sárospataki Árpád Vezér
Gimnázium és az Alapítvány közös szervezésében Sárospatakon egy intenzív angoltörténelem tábor került megszervezésre. A napi 5 órás angol oktatás mellett a régió helyi
történelmi emlékhelyeihez kapcsolódó projektek, kirándulások színesítették a tábort.

Az angol órákon Alapítványi gyerekekkel foglalkozó tanárok a Mentors Digitális
Nyelvoktató Program fejlesztőivel együttműködve, a Mentors Bt. által készített, olyan, több
száz feladatot tartalmazó számítógépes speciális tananyag különböző elemeivel dolgoztak,
amit a Mentors Bt. kimondottan nyelvi hátrányok kompenzációjára fejlesztett ki.

A táborban megismerkedhettek a gyerekek az Interneten keresztül történő on-line tanulással.
A nyelvtanulási motiváció felkeltése érdekében nyelvi verseny formájában 2008 októberétől
40, 2009 októberétől pedig 70 tanuló számára lehetővé vált a folyamatos on-line angol
nyelvtanulás, amit egy nyelvi versennyel kötöttünk össze.
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A 8. osztályt végzett és a középiskolás gyerekek (22 fő) Kőszegen intenzív angol és
természetjáró táborban vettek részt. A kulturális és gazdagító programok közül többek között
a várszínházi előadás, az ausztriai hajókirándulás, a lékai várlátogatás nagy örömet szerzett a
gyerekeknek.

A 2008 októberében indult szókincset fejlesztő és önálló kutatómunkát igénylő angol nyelvi
projektversenyen induló 62 gyerekből a 21 legeredményesebb versenyző 2 hetes brightoni
nyelviskolai képzésre utazhatott. Az angliai beilleszkedésük megkönnyítését célozta az 5
napos kőszegi előkészítő tábor. A versenyt 2009. novemberében újra meghirdettük.

16 tanulónk – Magyarországról csak mi egyedül – részt vehetett kedvezményes áron a
szovátai nemzetközi művészeti fesztiválon. Ezt a lehetőséget jutalomképpen azoknak az
egész évben szépen teljesítő, jó tanulmányi eredményű és szorgalmas tanulóknak ajánlottuk
fel, akik egyes művészeti ágak iránt elkötelezettek.

A Csányi Alapítvány minden oktatási és kulturális programja és tábora térítésmentes. A
gyermekek programokra való utazását az Alapítvány biztosítja.

Az oktatási szolgáltatások mellett minden tanuló családja iskolakezdési és karácsonyi
élelmiszercsomag támogatást kapott, melyek a családok anyagi helyzetétől függően
differenciáltak voltak. 5-10 család részesül rendszeres élelmiszertámogatásban. Minden
alapítványi programon, általában heti 2 alkalommal, biztosított az étkezés a gyermekek
számára.

A családok által nevelt tartósan beteg gyermekek gyógykezelésével járó költségeihez
rendszeresen hozzájárult az Alapítvány.

A programok és az oktatás jelentős része az Alapítvány által működtetett 4 (Jászberény,
Kaposvár, Nagybajom, Pécs) közösségi házban valósult meg.

A helyi önkormányzatokkal, gyermekvédelmi szakszolgálattal több területen valósult meg
együttműködés. Egy Nagybajom város által az Alapítványnak adományozott telken felépült
az első, saját célra tervezett, példaértékű közösségi házunk.
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9. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások
A Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány vezető tisztségviselői
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban az Alapítvánnyal
2009. évben nem álltak, így e jogviszonyból adódóan az Alapítványtól semmiféle pénzbeli
vagy természetbeni juttatásból nem részesültek.

Budapest, 2010. április 12.

John Charody
Az Alapítvány képviselője
Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Mérleg
2. sz. melléklet: Eredménykimutatás
3. sz. melléklet: Tájékoztató adatok az eredmény-kimutatáshoz
4. sz. melléklet: A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
5. sz. melléklet: Könyvvizsgálói jelentés

12/12

Adószám:
Bírósági nyilvántartási szám:

18186464-1-41
9527

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA
2009. ÉV

Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány
1052 Budapest, Deák Ferenc u. 7-9.

Budapest, 2010. április 12.

……………………………………..
John Charody
Az Alapítvány képviselője
Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

1. sz. melléklet
18186464-1-41
9527

Adószám:
Bírósági nyilvántartási szám:

Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány
1052 Budapest, Deák Ferenc u. 7-9.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA
MÉRLEG

2009. ÉV
Adatok E Ft-ban

Sorszám

A tétel megnevezése

a

b

1

A . Befektetett eszközök

2

I. Immateriális javak

3

II. Tárgyi eszközök

4

III. Befektetett pénzügyi eszközök

5

B. Forgóeszközök

6

I. Készletek

7

II. Követelések

8

III. Értékpapírok

9

IV. Pénzeszközök

10

C. Aktív időbeli elhatárolások

11

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

12

D. Saját tőke

13

I. Induló tőke / Jegyzett tőke

14

II. Tőkeváltozás / Eredmény

15

III. Lekötött tartalék

16

IV. Értékelési tartalék

17

V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből

18

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

19

E. Céltartalékok

20

F. Kötelezettségek

21

I. Hátrasorolt kötelezettségek

22

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

23

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

24

G. Passzív időbeli elhatárolások

25

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző

Előző évek

év

helyesbítései

c
377 604
1 349
13 039
363 216
941 118
268
886
931 236
8 728
43 201
1 361 923
1 355 455
1 000 000
253 801
1 224
0
59 597
40 833
0
5 346
0
0
5 346
1 122
1 361 923
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Tárgyév

d
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

e
459 766
698
120 325
338 743
1 574 991
268
852
1 562 849
11 022
70 418
2 105 175
2 087 314
1 000 000
354 231
1 224
0
729 885
1 974
0
16 522
0
0
16 522
1 339
2 105 175

2. sz. melléklet
18186464-1-41
9527

Adószám:
Bírósági nyilvántartási szám:

Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány
1052 Budapest, Deák Ferenc u. 7-9.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA
EREDMÉNYKIMUTATÁS
Sorszám

A tétel megnevezése

a

b

1

A . Összes közhasznú tevékenység bevétele

2

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

3

a) alapítótól

4

b) központi költségvetéstől

5

c) helyi önkormányzattól

6

d) egyéb

7

2. Pályázati úton elnyert támogatás

8

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

9

4. Tagdíjból származó bevétel

10

5. Egyéb bevétel

11

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

12

C. Összes bevétel (A+B)

13

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

14

Anyagjellegű ráfordítások

15

Személyi jellegű ráfordítások

16

Értékcsökkenési leírás

17

Egyéb ráfordítások

18

Pénzügyi műveletek ráfordításai

19

Rendkívüli ráfordítások

20

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

21

Anyagjellegű ráfordítások

22

Személyi jellegű ráfordítások

23

Értékcsökkenési leírás

24

Egyéb ráfordítások

25

Pénzügyi műveletek ráfordításai

26

Rendkívüli ráfordítások

27

F. Összes ráfordítás (D+E)

28

G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)

29

H. Adófizetési kötelezettség

30

I. Tárgyévi vállalkozási eremény (G-H)

31

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

2009. ÉV
Előző

Előző évek

év

helyesbítései

c
177 216
97 980
10 902
261
86 817
0
0
0
79 236
58 845
236 061
117 619
67 258
41 219
8 305
56
119
662
15 972
7 226
0
0
0
8 746
0
133 591
42 873
2 040
40 833
59 597
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Tárgyév

d
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

e
892 339
742 777
0
15 506
1 441
725 830
0
0
0
149 562
1 974
894 313
162 454
94 269
60 796
7 124
49
166
50
0
0
0
0
0
0
0
162 454
1 974
0
1 974
729 885

3. sz. melléklet

Adószám:
Bírósági nyilvántartási szám:

18186464-1-41
9527

Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány
1052 Budapest, Deák Ferenc u. 7-9.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ
Sorszám

A tétel megnevezése

a

b

1

A. Személyi jellegű ráfordítások

2

1. Bérköltség

3

- megbízási díjak

4

- tiszteletdíjak

5

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

6

3. Bérjárulékok

7

B. A szervezet által nyújtott támogatások

2009. ÉV
Előző

Előző évek

év

helyesbítései

c
41 219
24 662
1 324
0
8 923
7 634
662

Budapest, 2010. április 12.

……………………………………..
John Charody
Az Alapítvány képviselője
Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

Tárgyév

d
0
0
0
0
0
0
0

e
60 796
36 763
2 240
0
12 734
11 299
50

4. sz. melléklet

Adószám:
Bírósági nyilvántartási szám:

18186464-1-41
9527

Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány
1052 Budapest, Deák Ferenc u. 7-9.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA
KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL

2009. ÉV
Adatok E Ft-ban

Sorszám

A tétel megnevezése

a

b

1

Saját tőke összesen

2

I. Induló tőke / Jegyzett tőke

3

Induló tőke növekedésére ható tényezők

4

Induló tőke csökkenésére ható tényezők

5

II. Tőkeváltozás / Eredmény, ebből

6

Előző években keletkezett közhasznú tevékenység eredménye

7

Előző években keletkezett vállalkozási tevékenység nyeresége

8

III. Lekötött tartalék

9

IV. Értékelési tartalék

10

V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből

11

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
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2008. év

2009. év

c
1 355 455
1 000 000
0
0
253 801
253 801
0
1 224
0
59 597
40 833

d
2 087 314
1 000 000
0
0
354 231
313 398
40 833
1 224
0
729 885
1 974

Változás (E Ft)

e
731 859
0
0
0
100 430
59 597
40 833
0
0
670 288
-38 859

Változás (%)

f
53,99%
0,00%
39,57%
23,48%
0,00%
1124,70%
-95,17%

