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Szervezet neve:
Látásnélküli Világ Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök

423

367

19

19

404

348

1135

219

1135

219

III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

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

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

417
1558

1003

1558

1003

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke

50

50

II. Tőkeváltozás/eredmény

1816

1509

-308

-556

1558

1003

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

Céltartalékok

F.

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

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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Szervezet neve:
Látásnélküli Világ Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredm ény-kim utatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
tárgyév
előző év
helyesbítése

előző év

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

447

477

447

477

447

477

447

477

1

1

1

1

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

448

478

448

478

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

447

447

447

447

6. Anyagjellegű ráfordítások

584

803

584

803

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés
- támogatások
- adományok
4. Pénzügyi műveletek bevételei
5. Rendkívüli bevételek
ebből:
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások

7. Személyi jellegű ráfordítások

13

13

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
8. Értékcsökkenési leírás

159

231

159

9. Egyéb ráfordítások
10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
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Szervezet neve:
Látásnélküli Világ Alapítvány
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Vállalkozási tevékenység

Alaptevékenység
előző év
helyesbítése

előző év

(Adatokezer forintban)

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

összesen
előző év

tárgyév
előző év
helyesbítése

11. Rendkívüli ráfordítások
B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

756

1 034

756

1 034

-308

-556

-308

-556

-308

-556

-308

-556

-308

-556

-308

-556

A. Központi költségvetési
támogatás

300

417

300

417

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

130

50

130

50

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény (A-B)
12. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény (C-12)
13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

17

17

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
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Szervezet azonosító adatai
1.1

Név

Látásnélküli Világ Alapítvány

1.2

Székhely

Irányítószám:
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Közterület neve:
Házszám:

Település:

Debrecen
Közterület jellege:

Rákóczi
Lépcsőház:
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1.3 Bejegyző határozat száma
1.4 Nyilvántartási szám:
1.4 Szervezet adószáma:
1.6 Képviselő neve:
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Ajtó:

Emelet:
K
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Czeglédi Lászlóné

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
1. Általános információk:
A Látásnélküli Világ Alapítvány 2012. évben, a súlyosan látássérült (vak és gyengénlátó) emberek
társadalmi beilleszkedését, rehabilitációját, művelődését, oktatását segítette elő. Működése Hajdú-Bihar
megye területére terjedt ki. A tevékenységi körébe tartozó személyek számára közösség teremtő- és
fejlesztő, kulturális, sport és szabadidős programokat szervezett.
2. Kultúra, sport:
- A megyében működő látássérült embereket összefogó csoportok közösségteremtő és fejlesztő
programjait támogattuk (farsangi, anyák napi, fehérbot napi, karácsonyi ünnepségek, kirándulások
szervezése, sport és szabadidős programok rendezése).
- Évek óta kedvelt hagyományos közművelődést elősegítő programunk, a színházlátogatás támogatása. Ezt
a Debreceni Csokonai Színház előadásaira vásárolt bérletek kölcsönzésével biztosítottuk.
Szolgáltatásunkat, látássérült emberek és kísérőjük veheti igénybe. A 2012-es évben 2 db. Honti Hanna
bérletet vásároltunk. A két bérlettel összesen 6 előadást tekinthettek meg._______________________________
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1

Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: A fogyatékossággal élő személyek

A tudatosság növelése

jogairól szóló ENSZ Egyezmény XCII. Tv.8. cikk szerint
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Ép látású személyek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3600

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
2 érzékenyítő tréning tartása 20 fő részére
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Szervezet azonosító adatai
1.1

Név

Látásnélküli Világ Alapítvány

1.2 Székhely
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1.3 Bejegyző határozat száma:
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Szervezet adószáma:
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Czeg|édi Lászlóné

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A színházbérieteket a személyi jövedelem adóból felajánlott összegből finanszíroztuk.
- A vak és gyengénlátó embereknek kevés lehetősége nyílik a sportolásra, rendszeres testedzésre. Ennek
bővítése érdekében támogattuk látássérült emberekből álló teke csapat működését.
- Tömegsportnapot szerveztünk, 2012 szeptember 15-én, immáron 14. alkalommal, melyen közel 100 fő
érdeklődőt regisztráltunk. A sportnapon látó és látássérült résztvevők mérik össze tudásukat, mindenki
bekötött szemmel, az egyenlő esély érvényesülése érdekében. A sportnapot DMJV Önkormányzata 50.000
forinttal támogatta, melyet pályázaton nyert az Alapítvány. A sportnap lebonyolításában önkéntesek és a
Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete működött közre.
3. Szemléletformáló tevékenységeink
Az Alapítvány kuratóriuma és önkéntesei fontos céljuknak tartják a társadalom tájékoztatását, szemlélet
formálását. E cél megvalósítása érdekében az alábbi programokon vett részt:

3.

Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

|Látássérü|tek sportolásának biztosítási

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

A fogyatékossággal élő személyek

jogairól szóló ENSZ Egyezmény 2007.évi XCII.tv.30 cikk 5
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: látássérültek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3600

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Az Alapítvány 14. alkalommal rendezte meg sportnapját, melyen 97 fő vak és gyengénlátó,illetve
kísérőik vettek részt.
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czeglédi Lászlóné

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
- Az év során, 16 alkalommal részt vett a LÉARE által szervezett iskolai érzékenyítő programokon. Az
érzékenyítő foglalkozások során több mint 1000 főhöz sikerült közelebb vinni a látássérült emberek
mindennapjait.
- A NEA szakmai pályázatán érzékenyítő tréning megvalósítására nyert támogatást az Alapítvány. 2X2 napo<
érzékenyítő tréninget tartotta Hajdúsági Vakvezető és Segítőkutya Képzésért Alapítvány és a Gyengénlátó
Gyermekekért Alapítvány látó munkatársainak és önkénteseinek. A tréningen összesen 20 fő vett részt.
4. Forrásteremtés:
Pénzügyi forrásainkat A NEA szakmai pályázata, a DMJV önkormányzat pályázatai, az Szja 1 %a-ból
származó felajánlás és a programjainkon részt vevő személyek befizetései adták. Vállalkozási
tevékenységet nem végeztünk, az adományokból származó bevételünk nem számottevő.
5. Együttműködések:
Tevékenységünket a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete munkatársai segítették, valamint
közérdekű önkéntesek segítő munkájával végeztük.___________________________________________________
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

|Látássérü|tek támogatása a k u ltú r á id

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Látássérült személyek egyenlő

esélyű hozzáférése a kultúrához 2007.XCII.tv.30.1 p.
3.3

Közhasznú tevékenység célcsoportja: látássérültek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3600

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
20 személy 6 előadáson vett részt.
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Szervezet azonosító adatai
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Név
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1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

Település:
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Közterület jellege:
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Czeglédi Lászlóné

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Rendszeres kapcsolatot tartunk fent a Hajdúsági Vakvezető és Segítőkutya Kiképzéséért Alapítvánnyal, A
Gyengénlátó Gyermekekért Alapítvánnyal, a Fehér Bot Alapítvánnyal és más, civil szervezetekkel egyaránt.
6. A szervezet vezetése:
Az Alapítvány legfőbb döntést hozó szerve a három tagú kuratórium.
2012. év során a kuratórium 4 alkalommal ülésezett.
2012 év folyamán a Kuratóriumi tagok személyében változás történt. A kinevezett kuratóriumi elnök, elnöki
tisztségéről lemondott, helyére az alapítók Czeglédi Lászlónét jelölték.
A kuratórium tagjai:
Czeglédi Lászlóné elnök,
Dr. Nagyné Berke Mónika és Varga Viktória Kuratóriumi tagok.
A szervezet a tárgyidőszakban munkavállalókat nem foglalkoztatott. Az alapítvány közérdekű önkénteseket
fogadó regisztrált szervezet. 2012. évben 9 úi önkéntes szerződést kötött. Összes önkénteseinek száma: 19.

3.

Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1

Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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Szervezet neve:
LátásnélkUli Világ Alapítvány
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
4.1

Felhasznált vagyonelem megnevezése

(Adatok ezer forintban)

Vagyonelem értéke

Előző évek eredményei

Felhasználás célja
556 Tárgyévi működés finanszírozása

4.2

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.3

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(összesen)

556

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon Kimutatása
(mindösszesen)

556

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

5.2

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

T árgyév

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)
Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

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 összesen:

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.23 10.39.43

: nn

■■[“

:r

UH
HŰI

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

m ii
illll

Szervezet neve:
Látásnélküli Világ Alapítvány
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

(Adatok ezer forintban.)

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)
448

478

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

17

D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

431

478

H. Összes ráfordítás (kiadás)

756

1 034

1. Ebből személyi jellegű ráfordítás

13

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)
Erőforrás ellátottság mutatói

-308

-556

12

19

Mutató teljesítése
Nem

igen
Ectv. 32. § (4) a) [(Bl+B 2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) ti) [Kl+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

□

SÍ

□

s

□

s

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) ](J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő]
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Szervezet neve:
Látásnélküli Világ Alapítvány
Támogatási program elnevezése:

Az érzékenység integrációja
NEA

Támogató megnevezése:

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

|~j

T ámogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

g]

Támogatás időtartama:

2012.szeptember 1.- 2007.december 31.

Támogatási összeg:

460 100

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

460 100
417 442
417 442
visszatérítendő

Q

vissza nem térítendő

|^j

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

417 442

Felhalmozási
Összesen:

417 442
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A HVSK Alapítvány és A Gyengénlátó gyermekekért Alapítvány munkatársai és önkéntesei részére érzékenyítő tréning
megtartását valósítottuk meg a támogatásból.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
2x12 órás tréningen 20 fő vett részt. Trénerek: Zolnai Erika és Dr.Nagyné Berke Mónika voltak.
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Szervezet neve:
Látásnélküli Világ Alapítvány
Támogatási program elnevezése:

Adó 1 %
NAV

Támogató megnevezése:

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

|“ j

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2012.január 1 - 2012.december 31.

Támogatási összeg:

17 340

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

17 340

- tárgyévben felhasznált összeg:

17 340

- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

visszatérítendő

Q

vissza nem térítendő

[^]

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

17 340

Felhalmozási
Összesen:

17 340
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az Alapítvány a felajánlott adó 1% összegét dologi kiadások fedezésére fordította.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
2 db Színházbérlet vásárlására 10 800 Ft és működési költségre 6540 Ft-ot fordított. A Színházbérieteket a LEARE
látássérült tagjai és kísérőik vették igénybe. A 6540-Ft összeget irodaszerek vásárlására fordítottuk.

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió: 1.6

Nyomtatva: 2013.05.2310.39.44

Á
p rtn r"

||

títít
■

nn

lllll

y

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági melléklete

PK-142

íjnii

Szervezet neve:
Látásnélküli Világ Alapítvány
Támogatási program elnevezése:

Sportalap pályázata
DMJV Önkormányzat Debrecen

Támogató megnevezése:

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

gj

T ámogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2012.szeptember 1- 2012.december 15

Támogatási összeg:

50 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

50 000

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

50 000
50 000
visszatérítendő

Q

vissza nem térítendő

[jj]

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

50 000

Felhalmozási
Összesen:

50 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A DMJV Önkormányzat 50000,-Ft al támogatta a szeptember 15-i sportnap megvalósítását.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A 14. alkalommal megrendezett sportnapon 97 fő látássérült és kísérője regisztrált.A sportnapon ügyességi és
szellemi játékokban mérettettek meg a csapatok. A gyerekeket ugrálóvár és trambulin várta.
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