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1. Számviteli beszámoló
1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

1.2. Könyvvizsgálat
A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2. A szervezet bemutatása
2.1. Elérhetőség
A szervezet elérhetősége:
Az alapítvány székhelye: 1126 Budapest, Beethoven utca 6. fsz.1.

2.2. Azonosító adatok
A Fővárosi Bíróság a 9750 sorszám alatt nyilvántartásba vette 2005. december 08.-án, s egyben
közhasznú fokozatban közhasznú szervezetté minősítette.
2008. július 05.-én kiemelt közhasznú szervezetté minősítette.
Az alapítvány nyílt alapítvány.
Az alapító tagok:
Csizmazia Katalin Mária
John Emese
dr. Csata István

2.3. Tevékenység általában
A Rogers Alapítvány 2005 évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet főbb tevékenységei az
alábbiak:
Oktatási és kutatási tevékenység.

2.4. Közhasznú tevékenység
A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az
alábbiakban foglalható össze:
2010-ben a Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány közhasznú tevékenység részeként
közoktatási és kutatási projekteket bonyolított le, oktatási- képzési programokat szervezett és vezetett le
pedagógusoknak, diákoknak és egyéb szervezeteknek. Kiemelt projektjeink: Rogers Tehetségműhely,
Alapfokú menedzsment e-learning és tantermi képzéssorozat civil szervezetek számára, Grundtvig
FEPID nemzetközi művészetoktatással kapcsolatos projekt, Comenius ISSF rendszergondolkodás az
iskolában projekt, Carbon Detectives nemzetközi projekt külső értékelő munka, iskolák közötti kutatás.
Ezen kívül az alapítvány támogatást nyújtott a Carl Rogers Iskola középiskolai tagozatának, a Rogers
Középiskolának, informatikai, gazdasági és marketing téren, valamint a működési feltételek biztosítása
által.
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2.5. A szervezet vezetése
A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői, a vezető tisztségviselők
adatai az alábbiak:
Az Alapítvánnyal kapcsolatos feladatokat a Kuratórium látja el, amely az elnökökből és további öt
tagból áll.
A Kuratóriumot az alapítók határozatlan időre nevezik ki.
Kuratóriumi elnöke: dr. Juhász Bálint Marcell
Kuratórium tagjai:
dr. Viktor András
Klein Sándor
Török Iván
Draskóczy Magda
Sorossy Sándor
Az alapítvány képviseletére a tagok közül Sorossy Sándor kuratóriumi tag is jogosult.

2.6. Szervezeti felépítés
Az alapítvány önálló jogi személy.

2.7. Foglalkoztatottak
Az alapítvány foglalkoztatottjainak tárgyévi statisztikai állományi létszáma: 4 fő.
A tárgyévben elszámolt bérköltség összege: 3.397 eFt.

3. A vagyon felhasználása
3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:
Vagyoni helyzet alakulása
Megnevezés (1000HUF)
Induló tőke

Előző év

Változás
Értékben
%-ban

Tárgyév

3 660

6 009

2 349

64.18

Tőkeváltozás

0

0

0

0.00

Vállalkozási eredmény

0

0

0

0.00

2 349

3 152

803

34.18

Közhasznú tevékenység eredménye

4. Költségvetési támogatások felhasználása
4.1. Költségvetési támogatások bemutatása
A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A támogatások jellemzői a tárgyévi
gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra.

Rogers Alapítvány

Közhasznúsági jelentés

-4-

4.2. Költségvetési támogatások felhasználása
A szervezet tárgyévi kiadásainak fedezetéül költségvetési támogatás nem szolgált.

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása
5.1. Bevételek
Kapott támogatások
A Rogers Alapítvány tárgyévi kapott támogatásait mutatja be támogatásonként az alábbi táblázat:
Kapott tárgyévi támogatások felsorolása
Támogató

Összeg
(1000HUF)

Támogatás magánszemélyektől, társaságoktól, alapítványtól
Támogatás költségvetési szervektől, egyéb szervektől
(Ebből 1% felajánlás:

14 386
1 136
15 522

136)

Összesen:

Pályázati úton elnyert támogatások
A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert támogatások főbb jellemzői az alábbiak:
Kapott összeg: 3 397 eFt.

Tagdíjból származó bevételek
A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált.

Közhasznú tevékenység bevételei
A Rogers Alapítvány 2010 évi közhasznú tevékenységből származó bevétele:3.706 eFt.

Vállalkozási tevékenység bevételei
A Rogers Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.2. Kiadások
Cél szerinti juttatások
A szervezet által a tárgyévben nyújtott cél szerinti juttatásokat mutatja be az alábbi táblázat:
Tárgyévben nyújtott támogatások, juttatások
Juttatás
Adott ösztöndíjak:
Összesen:

Összeg
(1000HUF)

3 972
3 972

Vezető tisztségviselők juttatásai
A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.

Közhasznú tevékenység működési költségei
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elszámolásra.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai
A Rogers Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése
Közhasznúsági cél teljesülése
A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú
céljának megfelelően látta el.

6. Köszönetnyilvánítás
6.1. Köszönet a támogatóknak
A Rogers Alapítvány ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a
tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.
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