JEGYZŐKÖNYV
– kuratórium üléséről –

Az ülés időpontja és helyszíne:
Időpont: 2021. május 28., 14.00
Helyszín: elektronikus (Facebook Messenger)
Jelen vannak:
Hartmann Ildikó, kuratóriumi tag
Istvanovszki Zsanett, kuratóriumi tag
Vaszari Mónika, a kuratórium elnöke
Az ülés - a 502/2020. (XI.16.) Kormányrendelet rendelkezéseit figyelembe véve - elektronikus formában
(Facebook Messengeren keresztül) került megtartásra.
Az ülés az Alapító okirat V. fejezet 3.5. bekezdése alapján határozatképes.
Napirend:
1. 2020. évi beszámoló, közhasznúsági melléklet és tevékenységről szóló szöveges beszámoló
elfogadása
2. 2019. évi SZJA 1% bevétel felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása
3. Egyéb
1.

2020. évi beszámoló, közhasznúsági melléklet és tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
•
•

A 2020. évi beszámoló, közhasznúsági melléklet és tevékenységről szóló beszámoló tervezete
a tagok részére előzetesen megküldésre került, azt a tagok áttekintették.
Főbb jellemzők:
o közhasznúsági követelményeknek a VitaFutura továbbra is megfelel;
o a mérlegfőösszeg az előző évhez képest 366 ezer forinttal 1.816 ezer forintra nőtt;
o a tárgyévi eredmény: 366 e Ft (nőtt az előző évhez képest (2019: 312 e Ft);
o az alapítvány 2020. évi közhasznú tevékenységét - mind a hazai tevékenység
tekintetében, mind az AfRoho tevékenysége tekintetében részben korlátozták a
COVID-19 pandémiával kapcsolatos kormányzati intézkedések, leginkább az iskolaés óvodabezárások, és az ezzel kapcsolatos bizonytalanság;
o a kormányzati korlátozások miatt nem tudtuk megtartani a tervezett ovis mesejáték
foglalkozásokat, valamint 2020. március és december között a rendszeresen
támogatott shanzui ovi is zárva tartott;
o a 2020. évi tevékenység – a korábbi évekhez hasonlóan – két csoportra bontható:
„Környezetvédelem, egészségmegőrzés”, valamint „Hátrányos helyzetű csoportok
segítése;
o ennek keretében - a shanzui ovi év eleji kisösszegű támogatása mellett - a
tevékenység leginkább a Boston Iskolák és a mombasai menedékotthon támogatására
fókuszált, illetve decemberben a hazai tevékenység keretében beszereztünk négy ovis
könyvcsomagot, melyek decemberben és 2021. januárban kerültek átadásra;
o a közhasznú tevékenységgel összefüggő, cél szerinti ráfordítások három csoportjából
2020-ban ily módon csak kettőre - „Oktatási intézmények támogatása (hazai)” és
„Rászorulók támogatása (AfRoho)” - fókuszált tevékenységünk;
o a bevételek fő forrása 2020-ban a magánszemélyek adománya volt, összesen
1.592.500,- Ft adományt kaptunk magánszemély adományozóktól;
o emellett a 2020. évben az SZJA1% felajánlásokból származó bevétel: 169.471,- Ft.

•
•

A Kuratórium a beszámolót – annak minden mellékletével és elemével együtt – elfogadta.
A Kuratórium Vaszari Mónika elnököt bízta meg a beszámoló beadására és az Alapítvány
weboldalán való megjelenítésére.

1. sz. határozat:
A Kuratórium – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a 2020. évre
vonatkozó beszámolót, a közhasznúsági mellékletet és a tevékenységről szóló beszámolót.
2.

2019. évi SZJA 1% bevételről szóló beszámoló elfogadása
•

•

•
•
•

A jogszabályi követelményeknek megfelelően kitöltésre került a 2019. évi SZJA 1% bevétel
felhasználására vonatkozó 19KOZ nyomtatvány, amely tartalmazza részünkre 2019-ben
felajánlott összeg elszámolását, valamint a 2018-as felajánlásokból az előző évben tartalékolt
összeg elszámolását.
A 2018. évben felajánlott összegből 95.096,- Ft korábban tartalékolásra került, melyből ovis
mesejáték programot szerettünk volna megvalósítani (a 2019. évi bevétellel összevontan). Mivel
az ovis mesejátékok megtartását a pandémiás helyzet ellehetetlenítette, ezért a tartalékolt
összegből 2020. decemberben ovis mesekönyv programunk keretén mesekönyveket és
társasjátékokat vásároltunk hazai óvodák részére. Az összesen négy könyvcsomag 2020.
decemberben és 2021. januárban került átadásra pest megyei óvodák részére.
A 2019. évben felajánlott összeget (265.672,- Ft) - a 2020. évben felajánlott összeggel
(169.471,- Ft) együtt - teljes egészében tartalékoltuk a 2021. évre.
A beszámolót a kuratórium elfogadta.
A Kuratórium Vaszari Mónika elnököt bízta meg a beszámoló beadására és az Alapítvány
weboldalán való megjelenítésére.

2. sz. határozat:
A Kuratórium – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a beszámolót
és jóváhagyta a 19KOZ dokumentumot.

3.

Egyéb kérdések
•

Az ülésen egyéb felvetés nem volt.

A jegyzőkönyvet készítette:
Vaszari Mónika

A jegyzőkönyvet hitelesítette:
Istvanovszki Zsanett

Kelt: Budapest, 2021. május 29.

