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1. Számviteli beszámoló
Kereskedők a Jövőért „KERI” Alapítvány 2015. évre vonatkozóan a számviteli törvénynek
megfelelően a Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves
beszámolóját készítette el.
A számviteli beszámolót összeállította Valics Zsuzsanna regisztrált mérlegképes könyvelő
(regisztrációs nyilvántartási szám: 116838)
2. Költségvetési támogatás felhasználása
Alapítványunk 2015. évben az SZJA 1 %-ából összesen 404.568,- Ft-ot kapott.
A kapott összeget tanulmányi- és vizsga támogatáshoz, szociális segélyhez és ajándékhoz,
valamint működéshez használtuk fel.
3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
Az alapítvány befektetett pénzügyi eszköze 500 ezer Ft, nem változott.
Pénzeszközeink 67 ezer Ft-tal növekedtek. Az összes pénzkészletünk 2.495 ezer Ft,
ebből a házipénztárban 226.840,- Ft található, a többi 2.268.102,- Ft az OTP Bank-nál vezetett
betétszámlánkon.
Induló tőkénk 630 ezer Ft, nem változott. Eredménytartalékunk a 2014. évi 396 ezer Ft-os
nyereségünk hatására 1.517 ezer Ft-ról 1.913 ezer forintra növekedett. Tárgyévi közhasznúsági
nyereségünk 260 ezer forint. A fel nem használt SZJA 1 %-át a passzív időbeli
elhatárolások között tartjuk nyilván, ennek összege: 192 ezer Ft.
Saját tőként 2014. évhez viszonyítva 260 ezer Ft-tal emelkedett.
4. A cél szerinti juttatások kimutatása
Támogatások 1 %-ból:
- tanulmányi- és vizsga támogatása:
- Szociális támogatás:
– Könyjutalom:
– Rendezvény támogatás:
Összes juttatás:

39.360,19.300,37.355,204.768,300.783,- Ft

5. A központi költségvetéstől, helyi önkormányzattól és egyéb szervezetektől kapott
támogatás mértéke
Alapítványunk a központi költségvetésből az SZJA 1 %-ából 2015. évben 404.568,- Ft-ot
kapott. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamarától 70.000,- Ft-ot
kaptunk.
6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összege
Alapítványunk 2015. évben tisztségviselőinek semminemű juttatást nem nyújtott.
Az alapítvány kuratóriumának tagjai tevékenységüket társadalmi munkában látják el,
tevékenységükért külön díjazásban nem részesülnek.

7. Rövid tartalmi beszámoló A győri kereskedők által 1995-ben megalapított
„Kereskedők a Jövőért KERI Alapítvány” célja, hogy a kereskedelmi tanulók szakmai
és emberi felkészülését elősegítse. Ehhez nyújt anyagi segítséget a támogatást kérő, arra
érdemes tanulónak.
Ennek megfelelően alapítványunk 2015. évben az alábbi támogatást nyújtotta:
– szociális segély 19.300,- Ft értékben
– tanulmányi és vizsga támogatása 39.360,- Ft értékben
– könyv: 37.355,- Ft értékben
– rendezvény támogatás: 204.768,-

