KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
Az Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány 2013. évi tevékenységéről
A z Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló
1997. évi CLVI. Törvény 19. § -a alapján készítette el 2013. évi tevékenységéről
közhasznú jelentését.
Az Alapítvány célja:
Költségvetési támogatás felhasználása
APEH 1%

1.525 Ft

A z Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány közhasznú tevékenységének
kiadásaihoz 2013. évben az alábbiak szerint részesült támogatásban:
ÖMPA 2013 pályázat:
ÖMPA 2014/1 pályázat:
Magányszemélyektől: ruhaadomány
Vállalkozói bevétel:
Emberi Erőforrás Minisztérium:
Servier Hungária Kft:

1.990.000 Ft
348.500 Ft
800.000 Ft
2.266.000 Ft
600.000 Ft
70.000 Ft

Összesen:

6.076.025 Ft

Az Őszinte Mosoly Alapítvány 111.- Ft bankkamatot is realizált 2013. évben.
A pénztárban 1.730.885 Ft, a bankszálán 1.364 Ft pénztőkével rendelkezik az
Alapítvány 2013.12.31-én.
Cél szerinti juttatások
A törvény értelmezésében cél szerinti juttatásnak minősül az Alapítvány cél
szerinti tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatás.
ÖMPA 2013 pályázat nyertesei:
- Kanizsai Urbanisztikai és Lokálpatrióta Csoport Egyesülete
- Mosonmagyaróvári Kistérségi Egyesített Szoc. Intézmény
- Kutasi Római Katolikus Egyházközség
- Marcali Városi Kulturális Központ
- Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ
- Sajónémeti Község Önkormányzata
- Veszprémi Iránytű Alapítvány
Pályázat össz. költségvetése:
Jazz-Pop-Rock fesztivál:
Központban a higiénia:
Adományosztás:

1.713.705.681.630.70.000.829.500.-

Összesen:

3.294.835.-

A működési feltételek biztosítására az év folyamán kifizetett összegek:
Bankköltség, kamat:
Egyéb ktg:
Könyvelési díj:
Hírdtés, reklám ktg:
Továbbszámlázott szolgáltatás:
Egyéb anyagköltség:
Nyomtatvány, irodaszer:
Összesen:

67.068 Ft
48.754 Ft
36.000 Ft
38.100 Ft
998.000 Ft
180.088 Ft
6.004 Ft
1.374.014 Ft

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
Vezető tisztségviselőinek az Alapítvány megalakulása óta nem fizetett sem bért,
sem költségtérítést.
Vagyonfelosztással kapcsolatos kimutatás
Az Alapítvány induló tőkéje 100 ezer Ft volt, amely az eltelt időszak alatt nem
változott.
2013. évi közhasznú tevékenységünk bemutatása:
Az Alapítvány 2013-as évben az alábbi közhasznú feladatokat látta el:
2013.03.31-én húsvétkor ruha, cipő, játék és tartós élelmiszer adományt
osztottunk Kürtöspusztán. Az adományból kb. 130 fő részesült.
-

Az alapítvány pályázatot írt ki közösségi rendezvények támogatására. A kiírásra
200 pályázat érkezett . A pályázat keretein belül 7 pályázatot támogattunk
sztárfellépőkkel, hangtechnika biztosításával és gyermekműsorral.
A hét rendezvényen hozzávetőlegesen 1.200 fő részesült közösségi élményekben.
-

2013.08.31-én megrendeztük a 2. Jazz-Pop-Rock Fesztivált, és az amatőr
zenekarok versenyét. A rendezvényen 14 zenekar mérettette meg magát. A Fesztiválnak
4 nyertese lett, akik értékes nyereményt valamint oklevelet kaptak. A rendezvényen
mintegy 350 fő vett részt.
A fesztivál célja a zenei kultúra fenntartása, a tehetséges fiatal művészek
támogatása, és szakmai fejlődésükhöz való segítségnyújtás, a közösségben rejlő
értékek kibontakoztatása.
-

-

2013.09.23-án osztottunk adományt a Nemesdédi Roma
Önkormányzat által kiválasztott 11 rászoruló mély szegénységben élő család
részére.

-

2013.09.27-én Nemesvidon 17 nagycsaládos kapott gyermek és felnőtt ruhát és
játékot.

-

2013. októberében az egészség hete alkalmából „általános higiénia” címmel a
Somogyfajszi és a Niklai Általános Iskola felső tagozatosai számára tartottunk
egészségügyi előadást.

-

2013. decemberében az S.M. Gyermekvédelmi Igazgatóság Marcali,
Nagyszakácsi, Böhönyei, Mesztegnyői és a Kéthelyi otthonban élő gondozottjait
látogatta meg mikulásunk. Ezen kívül a Balatonberényi és a környező falvakból
válogatott rászorulóknak osztottunk mikulás csomagot és adományt. A két nap
alatt több mint 200 gyermek részesült az ajándékcsomagokból.

-

Dudás Viktória kéréssel fordult hozzánk, hogy a szívbeteg kislányát vizsgálatra
tudja vinni Budapestre, szállását és az útiköltségét biztosítottuk a számára.

Marcali, 2014. február 28.

Sinkovics László
alapítvány elnöke

