
Közhasznúsági jelentés 

 

Alius Alapítvány 

2006. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról 

 

Az alapítványt a QVADROTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft alapította. A 

Baranya Megyei Bíróság 1994. október 24-én meghozott határozatával 693. 

sorszám alatt nyilvántartásba vette. 2005. december 29. óta közhasznú 

alapítványként működik. 

Az alapítvány célja: az állami iskolarendszerben nem képezhető (sérült) 

gyermekek támogatásának, nevelésének, oktatásának, fejlesztésének, önálló 

életkezdésük támogatásának elősegítése, a sérült gyermekeket nevelő 

családoknak nyújtott segítség megszervezése, a sérült gyermekek élete teljes 

körű egészséges és örömteli megvalósításának szolgálata, a sérülésből eredő 

hátrányok mérséklése, a lehető legjobb alkalmazkodás elősegítése, viszonylagos 

önállóságra tanítás, a speciális szakmai és szociális szolgáltatások 

létrehozásának elősegítése, szervezői munkával a gyermekek nyaraltatásának, 

munkába lépésének és elhelyezkedésüknek a segítése. 

Az alapítvány öttagú kuratórium irányítja. Könyvelését pécsi székhelyű 

könyvelőiroda Zsinkó KFT végzi. Könyvvezetése 2006 adóévben egyszeres 

könyvvitellel történt, 2007-től áttér a kettős könyvvitelű könyvvezetésre. A 

könyvelés a Baloghy Softver KFT programjával történik.  

 

Az alapítvány 2006 évi bevétele 750.535 ,- forint volt, amelyből 114.780.- forint 

a felajánlott jövedelemadó 1%-ból származó támogatás, és kamatjellegű bevétel 

5.675.- forint.. 124.690.- forint volt a továbbutalt támogatás. A nyaraltatás 

költségére 204.540.- forint, könyvelésre 12.000.- forint, telefon, internet és 

szakkönyvköltségekre 48.620.- forint, egyéb anyagjellegű költségekre 60.200.- 

forint lett költve. Az alapítvány az adóévben vett egy kisteherautót a gyermekek 

szállítása érdekében és egy mobiltelefont összesen 419.950.- forint értékben, 

melynek értékcsökkenése 21.046.- forint volt. A vezető tisztségviselők nem 

részesültek juttatásba. 

 

Az alapítvány 2006 évi mérlegadatai ezer forintban kimutatva 

Befektetett eszközök 399 Saját tőke 1068 

ebből tárgyi eszközök 399 Induló tőke 300 

Forgóeszközök 669 Tőkeváltozás 561 

ebből pénzeszközök 669 2006 évi tőkevált. 207 

Eszközök összesen 1068 Források 1068 

 

 

Kuratóriumi elfogadás időpontja: 2007. május 25. 

Dr. István Miklós 

                 a kuratórium elnöke  



 

 

    

 

 

Az Alius Alapítvány és Kuratóriuma ezúton szeretné megköszönni minden 

segítőjének a 2006 évi, a felajánlott jövedelemadó 1%-ból származó 114.780.- 

forint támogatást, mely összeget a fiatalok Balatonmária-fürdői nyaraltatására 

használta fel.  

 

Köszönjük: 

Dr. István Miklós 

elnök 

 

 


