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Tárgyév:

Törvényszék:

09 D ebreceni Törvényszék

ví

v r

f:

300013595

Érkezeit: 2 0 1 5 .0 5 .2 8 0 9 :1 0 :5 9
Példány:

ÍMféWst:

,-V./ r\

Szervezet neve:
LATASNELKÜLI VILÁG ALAPÍTVÁNY

Szervezet székhelye:
Irányítószám: Q Q Q Q
Közterület neve:

Település:

DEBRECEN
Közterület jellege:

RÁKÓCZI
Lépcsőház:

Házszám:

Bejegyző határozat száma:

Io
0 I 01
0 p K

Nyilvántartási szám:

0 1

Szervezet adószáma:

Képviselő neve:

119

Emelet:

utca
Ajtó:

6 0 0 5 5
—

0 | 5 15 |

1 2 5 1 3 2

-@ -0 9

czeglédi Lászlóné

Képviselő aláírása:

Keltezés:

DEBRECEN

2 0 1 5 -

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
LÁTÁSNÉLKÜLI VILÁG ALAPÍTVÁNY

Az egyszerűsített éves beszám oló m érlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

T árgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök
1. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök

481

861

19

19

462

842

1 527

1264

1 527

1264

2 008

2 125

2 001

2 046

III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

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

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
1. Induló tőke/jegyzett tőke

50

50

II. Tőkeváltozás/eredm ény

953

1951

998

45

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

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

*
7

79

7

79

2 008

2 125

1. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
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Szervezet neve:
LATASNELKULI VILÁG ALAPITVANY

Az egyszerűsített éves beszám oló eredm ény-kim utatása 2.
133

.

J

Vállalkozási tevékenység

Alaptevékenység
előző év
helyesbítése

előző év

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

.

f.

,

(Adatok ezer forintban.)

Összesen
tárgyév
előző év
helyesbítése

előző év

11. Rendkívüli ráfordítások

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

472

2 412

472

2 412

998

45

998

45

998

45

998

45

998

45

998

45

1112

2 100

1 112

2 100

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
A. Központi költségvetési
támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
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

8

13

8

13

F. Közszolgáltatási bevétel

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
LÁTÁSNÉLKÜLI VILÁG ALAPÍTVÁNY
Támogatási program elnevezése:

S ZJA 1 %
MÁV

Támogató megnevezése:

központi költségvetés

[)(]

önkormányzati költségvetés

jjj

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2014

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

8

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:

8
8

- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

visszatérítendő

[]

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként
Személyi
Dologi

8

Felhalmozási
Összesen:

8
*
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

L á tá ssé rü lt sze m é lye k részére ö n á lló é le tv ite lt m e g k ö n n y ítő segédeszköz m egvásárlása, a m e ly e t ta rtó s használatba
ad tu n k ki.

Az üzleti évben végzett több tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
LÁTÁSNÉLKÜLI VILÁG ALAPÍTVÁNY

Támogatási program elnevezése:

NEA-TF-13-SZ-Ö248
NEA

Támogató megnevezése:

központi költségvetés

[X]

önkormányzati költségvetés

|"J

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2014

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

862

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:

862
862

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

visszatérítendő

Q

vissza nem térítendő

^

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként
Személyi
Dologi

862

Felhalmozási

Összesen:

862
Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A pályázatban v á lla lt tré n in g m egtartása 2014. ja n u á r l.-jé tö l.

Az üzleti évben végzett több tevékenységek és programok bemutatása
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Szervezet azonosító adatai
1.1

Név

LÁTÁSNÉLKÜLI VILÁG ALAPÍTVÁNY

1.2

Székhely
Település:

Irányítószám:
Közterület neve

Házszám:

DEBRECEN
Közterület jellege:

RÁKÓCZI
Lépcsőház:

7

Emelet:

1.3 Bejegyző határozat száma:

utca

Ajtó:

6 0 0 5 5

1.4 Nyilvántartási szám:
1.4 Szervezet adószáma:
1.6 Képviselő neve:

2.

1 9 1 2 5

13

2
2 J -0 -0 9

Czeglédi Lászlóné

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
I. Általános információk:
A Látásnélküli Világ Alapítvány 2014. évben a súlyosan látássérült (vak és gyengénlátó)
emberek társadalmi beilleszkedését, rehabilitációját, művelődését, oktatását segítette eiö. Működése
Hajdú-Bihar megye területére terjedt ki. A tevékenységi körébe tartozó zsemélyek szám ára közösség
teremtő és fejlesztő, kulturális, sport és szabadidős programokat szervezett.
II. Kultúra,sport:
- A megyében működű látássérült embereket összefogó csoportok közösségteremtő és fejlesztő
programjait támogattuk (farsangi, anyák napi, fehérbot napi, karácsonyi ünnepségek, kirándulások
szervezése, sport és szabadidős program ok rendezése).

3.

Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1

Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: A fogy.élő személyek jog.szóló ENSZ

Látássérültek sportolásának biztosítása

Egyezmény 20Q7.évi XCII. törvény 30. cikk
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

látássérültek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

4000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Kirándulás 7 alkalom m al, alkalm anként átlagosan 12 résztvevő. Jóga hetente két csoport részére 10-10
fő résztvevővel. Tekeedzés hetente 10 fő.

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név
LÁTÁSNÉLKÜLI VILÁG ALAPÍTVÁNY

1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve

Házszám:

Település:

4 0 2 4

DEBRECEN
Közterület jellege:

RÁKÓCZI
Lépcsőház:

7

1.3 Bejegyző határozat száma:

Emelet:
K

utca

Ajtó:

6 0 0 5 5

1.4 Nyilvántartási szám:
1.4 Szervezet adószáma:
1.6 Képviselő neve:

2.

12 5 13 2 - 0 - 0 !

Czeglédi Lászlóné

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
- Evek óta kedvelt hagyományos közművelődést elősegítő programunk, a színházlátogatás támogatása. Ezt
a Debreceni Csokonai Színház előadásaira vásárolt bérietek kölcsönzésével biztosítottuk.
Szolgáltatásunkat látássérült emberek és kísérőjük veheti igénybe. A 2014-es évben 2 db Honti Hanna
bérletet vásároltunk. A két bérlettel összesen 6 előadást tekinthettek meg. A színházbérieteket a személyi
jövedelemadóból felajánlott összegből finanszíroztuk.
- A NEA szakmai pályázatán elnyert támogatásból az alábbi sport foglalkozásokat szerveztük látássérült
személyek részére:
- 3 darab tandem bicikli beszerzésére nyílt mód, amelyet a látássérült tagok egy látó kísérővel
kikölcsönözhettek.
- Szintén a pályázat keretében, heti egy alkalom m al két csoport részére jóga órákat biztosítottunk,
- Havi 1 alkalom m al kirándulásokat szerveztünk. Voltunk többek közön: Füzéren, Szerencsen, Tokajon,
Sárospatakon, stb.
- A vak és avenaénlátó embereknek kevés lehetősége nyílik a sportolásra, rendszeres testedzésre. Ennek

3.

Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1

Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: A fogy.élő személyek jogairól szóló

A tudatosság növelése

ENSZ Egyezmény 2007.évi XCII. törvény
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Ep látású személyek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

980

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Iskolai érzékenyítő program ok tartása 7 alkalom m al, illetve 10 alkalom m al közrem űködés a
meg val ó sításb an.

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet azonosító adatai
1.1

Név

LÁTÁSNÉLKÜLI VILÁG ALAPÍTVÁNY

1.2

Székhely

Irányítószám:
Közterület neve:

Házszám:

Település:

24

DEBRECEN
Közterület jellege:

RÁKÓCZI
Lépcsőház:

7

1.3 Bejegyző határozat száma:

0

.

Emelet:
K

1.4 Nyilvántartási szám:
1.4 Szervezet adószáma:
1.6 Képviselő neve:

2.

utca

Ajtó:

6 0 0 5 5
"M

i 9 1 2 5 l|3 2
H -0 -0 9

Czeglédi Lászlóné

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
III. Szem léletform áló tevékenységeink:
Az Alapítvány kuratórium a és önkéntesei fontos céljuknak tartják a társadalom tájékoztatását,
szemléletformálását. E cél megvalósítása érdekében az alábbi programokon vett részt:
- Az év során, 10 alkalom m al részt vett a LÉARE által szervezett iskolai érzékenyítö programokon. Az
érzékenyítö foglalkozások során több m int 1000 fS került közelebb vinni a látássérült emberek
mindennapjait.
- Iskolai érzékenyítö program okat az év során 7 alkalom m al szerveztünk. A program ok megvalósításában a
kuratórium, az önkéntesek és a LÉARE munkatársai működtek közre.
IV. Forrásteremtés:
Pénzügyi forrásainkat a NEA szakm ai és működési pályázata, az S zja 1%-ból szárm azó felajánlás és a
programjainkon részt vevő szem élyek befizetései adták. Vállalkozási tevékenységet nem végeztünk, az
adományokból szárm azó bevételünk nem számottevő.

3.

Közhasznú tevékenységek bem utatása (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:

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név
LÁTÁSNÉLKÜLI VILÁG ALAPÍTVÁNY

1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve

Házszám:

4 0 2^

Település:

DEBRECEN
Közterület jellege:

RÁKÓCZI
Lépcsőház:

7

1.3 Bejegyző határozat száma:

Emelet:
K

1.4 Nyilvántartási szám:
1.4 Szervezet adószáma:
1.6

2.

Képviselő neve:

utca

Ajtó:

6 0 0 5 5
0 15 15 |

19 12 5 13 2 J -0 -0 9

Czeglédi Lászlóné

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
V. Együttműködések:
Tevékenységünket a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete munkatársai segítették, valam int
közérdekű önkéntesek segítő munkájával végeztük. Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn a Hajdúsági
Vakvezető és Segítökutya Kiképzéséért Alapítvánnyal, A Gyengéníátő Gyermekekért Alapítvánnyal, a Fehér
Bot Alapítvánnyal és más civil szervezettel egyaránt.
VI. A szervezet vezetése:
Az Alapítvány legfőbb döntést hozó szerve a három tagú kuratórium. 2014. év során három alkalommal
ülésezett. A kuratórium tagjai:
Czeglédi Lászlóné elnök, Dr. Nagyné Berke Mónika és Varga Viktória kuratóriumi tagok.A szervezet a
tárgyidőszakban munkavállalókat nem foglalkoztatott. Egy fővei m egbízásos fjogvíszonyt kötött a
kirándulások lebonyolítására. Az alapítvány közérdekű önkénteseket fogadó regisztrált szervezet. 2014.
évben 8 új önkéntes szerződést k ö tö tt Összes önkénteseinek szám a 24.

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:

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
LÁTÁSNÉLKÜLI VILÁG ALAPÍTVÁNY
7. Közhasznú jogállás m egállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

1470

2 457

8

13

1462

2 444

472

2 412

ebből:
C. A személyi jövedelem adó m eghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív tám ogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott tám ogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
1. Ebből személyi jellegű ráfordítás

240

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkentes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVI1I. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói

998

45

0

24

Mutató teljesítése
Nem

Igen
Ectv. 32. § (4) a) [(B l+ B 2 )/2 > 1.000.000, - Ft]

□

Ectv. 32. § (4) b) [K l+ K 2 > -0 ]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

□

Társadalmi tám ogatottság mutatói
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(C1+G 2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J 1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L l+ L 2 )/2 > = 10 fő]

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

IE

□
Mutató teljesítése
□

SÍ

□

[x ]
□
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

u iu M
U I L 'P
Szervezet neve:
LÁTÁSNÉLKÜLI VILÁG ALAPÍTVÁNY

Támogatási program elnevezése:

NEA-TF-14-M-ÖS14
NEA

Támogató megnevezése:

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

|~J

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2014

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

300

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

225
225
300

Támogatás típusa:

visszatérítendő

Q

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként
Személyi
Dologi

0
225

Felhalmozási

0

Összesen:

225
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A pályázat terhére az a la p ítv á n y m űködéséhez szükséges a d m in is z trá c ió s kö ltsé g e ke t s z á m o ltu k el.

Az üzleti évben végzett több tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.06.01 15.35.47
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági melléklete

PK-142

w
Szervezet neve:
LÁTÁSNÉLKÜLI VILÁG ALAPÍTVÁNY

Támogatási program elnevezése:

NEA-TF-14-SZ-032S
NEA

Támogató megnevezése:

központi köítségvetés
önkorm ányzati köteégvetós

1

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2014

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

1 800

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

1 350
1350
1800

Támogatás típusa:

visszatérítendő

Q

vissza nem térítendő

|^|

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként
Személyi
Dologi
Felhalmozási

Összesen:

283
1 067
0
1350
Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A pályázat keretében s p o rtfo g 1al koz ásókat b iz to s íto ttu n k lá tá s s é rü lt sze m é lye k részére. Hetente teke edzés, havonta
k irá n d u lá s ille tv e hetente 2 c s o p o rt részére jó g á zás. A 3 db tandem b ic ik lit fo ly a m a to s a n k ö lc s ö n ö z h e tté k az
érdeklődők.

Az üzleti évben végzett több tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.2 A nyom tatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.06.01 15.35.47

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
LÁTÁSNÉLKÜLI VILÁG ALAPÍTVÁNY

Támogatási program elnevezése:

NEA-TF-13-M-0532
NEA

Támogató megnevezése:

központi költségvetés

[x]

önkormányzati költségvetés

|“ j

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2014

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

250

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

63
63
0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

Q

vissza nem térítendő

[^j

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként
Személyi
Dologi

63

Felhalmozási
Összesen:

63
*•

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A tám o gatást m űködéshez szü ksé g e s a d m in is z trá c ió s kö ltsé g e kre és tá rg y i eszköz beszerzésre fo rd íto ttu k .

Az üzleti évben végzett több tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.06.01 15.35.47

