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1. Kimutatás a költségvetési támogatások felhasználásáról
A Magyar Államkincstár 7.218 eFt normatív állami támogatást nyújtott az
Alapítvány részére az Eszterlánc Angol – Magyar Montesszori Óvodában ( cím:
1112 Budapest, Menyecske u. 14. ) ellátott gyermekek részére az
- óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés
- óvodai intézményi étkeztetés
- pedagógus szakvizsga továbbképzés támogatása - feladatok ellátásához.
2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
eFt
Saját tőke
Induló tőke
Tőkeváltozás
Tárgyévi eredmény

Előző év Tárgyév Változás Változás %
725
2916
2191
302
200
200
0
0
0
525
525
525
525
2191
1666
317

Az eredmény 317 %-a a 2006. évinek. A növekedés okai :
Az óvoda 2006. év 09. hóban kezdte meg működését, ezért a bevételek és az
eredmény is ezen időszak ( négy hó) alatt keletkeztek – éves szinten ez 2.100
eFt lenne, ami egyezik a 2007. évi eredménnyel.
Az eredmény keletkezésének oka, hogy 2007. évben nem sikerült teljes
egészében elvégezni az óvoda épületén a tervezett és szükséges felújításokat

(hőszigetelt ablakok cseréje), ezért a még el nem költött pénz jelenik meg
eredményként.
3. Cél szerinti juttatás kimutatása
Alapítványunk nem nyújtott sem pénzbeli, sem nem pénzbeli támogatást más
szervezet részére.
Alapítványunk nem kapott sem idén, sem tavaly olyan önkormányzati, vagy
költségvetési támogatást, amelyet az adományozó akár pályázat útján, akár
anélkül, célzottan más szervezetek vagy csoportok közötti felosztásra szánt
volna.
4. Kimutatás az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól, a
települési
önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott
támogatás értékéről
Alapítványunk 2007. évben az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek
szerveitől nem kapott támogatást.
5. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások
kimutatása
A 2007. év folyamán az Alapítvány vezető tisztségviselői a vezetői feladatok
ellátásáért munkabér, vagy egyéb bérjellegű( (pl. megbízási díj) kifizetésben
nem részesültek.
Számukra sem kölcsönt, sem egyéb juttatást az alapítvány nem nyújtott.
6. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Az Alapítvány az Eszterlánc Magyar – Angol Montesszori Óvoda
működtetésével fejti ki közhasznú tevékenységét.
A tevékenység magában foglalja a következőket:
- a Montessori módszer alkalmazásával járuljon hozzá az óvodás korú
gyermekek fejlődéséhez: óvodai nevelés napközbeni ellátással, egész napos
formában
- angol nyelvi nevelés a helyi nevelési program szerint
- nem magyar anyanyelvű gyermekek nevelése részben angol nyelven, integrált
módon
- a Montessori - módszerrel történő neveléshez szükséges környezet és speciális
taneszközök biztosítása

- hozzájárulás a Montessori nevelési-oktatási szemlélet széles közben történő
elterjesztéséhez, pedagógus szakvizsga továbbképzésen való részvétel, szakmai
fejlesztési feladatok ellátása, pedagógus továbbképzés támogatása.
Az Alapítvány által támogatott óvoda 2006. szeptemberétől fogad gyermekeket.
Induláskor egy csoport szervezése történt, 2007. évtől kettő csoport működik,
csoportonként 25 gyermeklétszámmal.

Az Alapítvány óvodája bérelt óvodaépületben működik. Bérlet időtartama 10 év.
A bérlet kezdetekor az épület elhanyagolt állapotban volt, a meglévő
berendezések használhatatlanok voltak.
Bérbevétel után elkezdődtek a felújítások:
A gyermekek csoporthelyiségeinek teljes felújítása megtörtént:
- padlóburkolat csere
- új, tetszetős és környezetbarát bútorok beszerzése
Megtörtént az óvoda udvarának rendbehozatala, lehetővé vált folyamos ápolása,
játszótéri játékok telepítése történt.
Elkezdődött a nyílászárók cseréje (korszerű, hőszigetelt ajtók és ablakok).
Megtörtént az épületbelső szükséges felújításai:
- elektromos hálózat felülvizsgálata, javítása
- a konyha felújítása, konyhai gépekkel történő felszerelése
- mosási lehetőség biztosítása
- vizesblokkok felújítása
- vagyonvédelem megszervezése
- fűtéskorszerűsítése
7. Számviteli beszámoló
Az alapítványnak 2007. évben vállalkozási tevékenységből származó bevétele
nem volt.
Az alapítvány közhasznú bevételei :
Bevételek
normatív állami támogatás
magánszemély támogatása
ellátási díj bevétel
egyéb bevétel (káresemény)
bankkamat
Összesen

Összeg eFt
megoszlás %
7218
18,65
1360
3,51
29764
76,89
355
0,92
14
0,04
38711
100,00

Az alapítvány ráfordításai:
Ráfordítások
Összeg eFt
megoszlás %
Működési kiadások
20545
58,40
Bérköltség és járulékai
11955
33,98
Fenntartási anyag, berendezés és szolgáltat.
2682
7,62
Összesen
35182
100,00
Értékcsökkenés
1338
Mindösszesen
36520

Tájékoztató adatok:
1. Rövid lejáratú kötelezettség összetétele :
Rövid lejáratú kötelezettségek
szállítók
helyfoglalási díj
bérjárulék
összesen

Összeg eFt
580
6680
620
7880

2. Időbeli elhatárolások :
Időbeli elhatárolások
Aktív :
08/01 hó távfűtés alapdíj előrefizetés
Passzív: Ellátási díj előrefizetés
07/11-12 hó közüzemi díjak

Összeg eFt
104
1648
493

3. Személyi jellegű ráfordítások:
Személyi jellegű ráfordítások
Bérköltség
Munkabér
Személyi jellegű egyéb kifizetés
Betegszabadság
Munkábajárás költségtérítése
Reprezentáció
Táppénz hozzájárulás
Bérjárulék
TB járulék
Ehó
Munkaadói járulék
Szakképzési hozzájárulás
Összesen

összeg eFt
8946
97
150
29
116
2192
102
189
134
11955

A Montesz Alapítvány kuratóriuma a közhasznúsági jelentést az előterjesztést
változatlanul hagyva elfogadta.
Budapest, 2008.05. 30.
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