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1. Közhasznúsági fokozatunk az alakulás óta megvan, 2003 óta, Pk.60084/2003 számon.
A számvitelről szóló törvény és a kapcsolódó kormányrendelet alapján elkészíti beszámolóját,
a bizonylatok feldolgozása gépi úton történt.
2015-ben vállalkozása nem volt, így társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.
Az Alapítványnak a mérleg fordulónapján köztartozása nem volt.
A közzétett adatok, könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva.
Az adatok nyilvánosságra hozatala megtörtént: - saját Internet oldalunkon
- továbbá a www.fenypress.at Internetes
portálon
Közhasznú tevékenysége (az Alapító Okirat szerint):
1. Szociális tevékenység: Hajléktalanok (gyerekesek) egész éven át történő támogatása,

nagy mennyiségű élelmiszerrel, gyógyászati cikkekkel. Eszközeink folyamatos
rendelkezésére bocsátása, rászoruló gyerekeknek, fiataloknak. Minden segélyezésünk
alkalmával figyelembe vesszük, hogy a segített család fenntartói közül szociális
segélyen legyen valamelyik szülő, gyermekvédelmi kedvezményen a gyermek, vagy
gyermekek, ill. sok ízben segítünk állami gondozásban élő gyermekeket, fiatalokat,
fogyatékkal élőket, nagycsaládosokat, romákat, stb. A Kuratórium megszavazza, hogy az
Alapítvány egészségügyi eszközeit az év folyamán, ill. 2016-ban is, folyamatosan használják, a
működő kapcsolatokon keresztül rászorulók részére, tegyék hozzáférhetővé. Önkéntesekkel,
partner civil szervezetekkel. A Pedró Pékség adományait felügyelje és szervezze, hogy a
jelentkezett emberekhez folyamatosan eljuthassanak az élelmiszerek, mindhárom boltból, a
hét minden napján. A Filharmónia s más művészeti programokra, az eddigiek szerint,
folyamatosan szervezzük a csoportokat, Metzger Mária irányításával. A győri Hajléktalanokat
Segítő Szolgálat részére, adományként átadva 1 db Thomson és 1 db Hitachi típusú televízió.
Vadrózsa Waldorf Iskola részére textil anyagok ajándékozása, a varró szakkörük részére.
Clensicz Károly és családja részére, élelmiszerek, táplálék kiegészítők, gyógyszertári termékek
adományozása, nagy mennyiségben és folyamatosan. Továbbá, 4500 Ft készpénz ajándék. .
A Bicskei Befogadó Állomás javára felnőtt ruhák, gyerek ruhák, vitaminok, cipők, játékok nagy
mennyiségben. Boldizsár Krisztina és családja részére élelmiszerek, pékáruk, táplálék
kiegészítők, vitaminok adományozása, folyamatosan és nagy mennyiségben.

2. Kulturális tevékenység. A minőségi időtöltésben segítünk, mivel a családokban ez

jóformán teljesen hiányzik. Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok értékes logikai,
stratégiai játékokkal játszottak és fejlesztő foglalkozásokon vettek részt
programjainkon. A Filharmónia előadásaira, az eddigiek szerint, folyamatosan szervezzük a
csoportokat, Metzger Mária irányításával. Örömhír Iskola részére Hangverseny jegyek
ajándékozása, 20 fő részére.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ lakói részére, 8 db belépőjegy
ajándékozása a Mextrém Parkba. Bangócs-Kutasy Veronika nagycsaládja részére 3 db
bábszínház bérlet.

3. A győri Vakok-és Gyengén látók Egyesületének 16 fő részére belépőjegy biztosítása a
Valahol Európában c. előadásra. A Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ
lakói részére belépőjegy biztosítása a Mobilisbe 11 fő részére. Fürdős György és családja
részére pékségi élelmiszerek, vitaminok adományozása, ill. a Napfény Campingben pihenés
biztosítása részükre. Móczár Ferencné és családja részére, pékségi élelmiszerek, vitaminok
nagy mennyiségben, ill. a Napfény Campingben pihenés biztosítása részükre. A Tápióbicskei
Roma Kisebbségi Önkormányzat által képviselt, szegény roma családok részére, nagyon nagy
mennyiségben ruhaneműk, vitaminok, cipők, élelmiszerek, zöldségek, gyümölcsök, táskák,
ékszerek, könyvek, rajzeszközök.

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése: minden
segélyezésünk alkalmával figyelembe vesszük, hogy a segített család fenntartói közül
rendszeres szociális segélyen legyen valamelyik szülő, ill. sok ízben segítünk állami
gondozásban élő gyermekeket, fogyatékkal élőket, nagycsaládosokat, romákat, stb. Közösségi
kertet művelünk, egy elhagyatott parlag földet, ahol a megtermelt gyümölcsöket
adományozásainkhoz használjuk fel. Önkéntesekkel és rászorulókkal dolgozunk együtt, akik
szintén részesülnek a terményekből. Ha mind, a műveléshez szükséges eszközöket meg tudjuk
vásárolni, még más parlag területek is szívesen bevonnánk e művelésbe, a tulajdonosok
hozzájárulásával.
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű roma és nem roma fiatalok és
családjaik megélhetésének segítése, a közösségi munkába való fokozatos
bevonásukkal. Folyamatos, értékes munkával való ellátásuk a civil szervezet
munkájában, önkéntes munkával. Lehetőséget kapnak arra, hogy más tulajdonában
lévő földterületen, saját munkával, bio élelmiszert termesszenek saját maguk számára.
Ehhez minden eszközt Alapítványunk biztosít. A feldolgozást is segítjük.
Alapítványunknak kiemelkedően fontos, hogy sok és magas minőségű eszközzel
rendelkezzünk.

Az Impulser mágnes matracok biztosítása, hosszú távú, folyamatos használatra. Az
önkénteseink teljes elérési körében is folyamatosan használják e termékeket a rászorulók, ill.
segélyezettjeink, ill. állami gondozott gyermekek és azok a civil szervezetek, akikkel
kapcsolatban vagyunk.

Alapítványunk nagyon fontosnak tartja, hogy segítsünk abban, hogy mindig legyen
elegendő vér a Vérellátó Központban. Ezért honlapunkon elhelyeztük az alábbi linkeket:
• Magyar Vöröskereszt www.veradas.hu
• Az OVSZ intézeti állandó véradásainak időpontjai www.ovsz.hu/verellato-kozpontok
• Információk a véradásról és annak feltételeiről www.ovsz.hu

Támogatóink:
•
•

NCA Működési pályázat
Normatív pályázat

260.000 Ft
197.000 Ft

Együttműködő partnerek (Igazoláson):
-

Pedró Pékség Kft
Apple Print 2000 Bt
Rea Tex Kereskedelmi Kft
Conint-Print Kft
Székely Budo-Sport Kft
Gyermekprogram Bt
Fodor Zsolt
Galgóczi Autó Kft
Gyöngyház.hu Kft
Kozma Béla
Inexium BT
Fodor Zsolt
Erdős Zoltán e.v.
Devtron Solutions Kft
Hankook Tire Magyarország Kft

Az Alapítvány tevékenységének számszaki bemutatása:
Magánszemélyek által felajánlott bevétel 1%
Pályázati úton elnyert NCA támogatás:
nem használt összeg:
ME-TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-08
nem használt összeg
Egyéb támogatás vállalkozástól:
Magánszemélyektől kapott adomány
Kerekítés
Összes közhasznú tevékenység bevétele:
Tárgy évi eredmény:
Vezető tisztségviselőinknek személyi kifizetés netto:

45.128.457.000.- , melyből fel
- 45.192.100.718.- , melyből fel
- 66.976.3.634.598.495.000.33.4.620.309.349.783.nem volt

