PÉNZÜGYI JELENTÉS

Mely készült a „Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház” Korai
Fejlesztõ és Gondozó, Fejlesztõ Felkészítõ Központ 2012. évi
beszámolójához.
A Központot a Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóháza Közhasznú Alapítvány
hozta létre a 2006. évben.
A létrehozó Alapítvány, és ezzel együtt a Korai Fejlesztõ Központ
tevékenysége: halmozottan fogyatékos, 0-14 éves gyermekek fejlesztése,
oktatása, nevelése Tunyogi-féle játékterápiával. Az Intézmény Gyógypedagógiai
tanácsadással, korai fejlesztéssel és gondozással, fejlesztõ felkészítéssel
foglalkozik, valamint iskolás korú, halmozottan sérült gyermekek fejlesztésével.
Sem az Alapítvány, sem a Korai Fejlesztõ Központ nem profit-orientált, a
gyermekeket díjazás nélkül gyógyítja. Vállalkozási tevékenységet nem végez.
Kizárólag az Alapítványhoz érkezõ adományokból, illetve a Magyar
Államkincstártól kapott normatív támogatásból tartja fenn önmagát.
Az intézmény a Budapest, VI. ker. Rózsa u. 46. szám alatt mûködik, az
Alapítvány kezelésében lévõ ingatlanon. Jelenleg 3 fõ aktívan, alkalmazotti
jogviszonyban dolgozik az intézményben. Egy alkalmazott szülési szabadságát
tölti. Szükség szerint egyszerûsített foglalkoztatási jogviszonyban igénybe
vettünk gyógypedagógusi segítséget.
Az intézmény legfõbb költségelemei:
- az alkalmazottak bére és azok járulékai
- az ingatlan fenntartásával kapcsolatos költségek
- speciális fejlesztõ eszközök beszerzése
Az intézmény az õt fenntartó Alapítványtól a 2012. évben
10.715 ezer forint
támogatást kapott, mely részbe a Magyar Államkincstár által utalt normatív
támogatás továbbutalása:
10133 ezer forint összegben,
részben az Alapítvány saját forrásából adott támogatás:
582 ezer forint összegben.

A fenntartó közszolgáltatási szerzõdés keretében a Fõvárosi Önkormányzattól
2012. évre támogatást kapott, melyet teljes összegben:
5559 ezer forint
továbbutalt az intézménynek.
Ezek következtében az Intézmény – hosszú évek után elõször – pénzügyi
tartalékot tudott képezni az OTP-nél vezetett lekötött betét formájában, melynek
tárgyévi záró állománya:
1 515 ezer forint.
Fenti tartalékot a késõbbi esetleges nagyobb kiadásokra képezte.

Mindezek táblázatos formában:

2011 év
(ezer Ft)

2012 év
(ezer ft)

Fenntartótól kapott támogatás (bevétel)

10595

10715

Banki kamatok (bevétel)

1

17

Önkormányzati támogatás

0

5559

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10596

16291

Anyagköltségek
( ingatlan fenntartás, fejlesztõ eszközök)

2990

4088

személyi ráfordítások
( bérköltség, bérjárulékok)

7793

8827

értékcsökkenési leírás

21

275

egyéb ráfordítások

0 ezer

0

KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:

10804

13190

EREDMÉNY:

-208

3101
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