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Szervezet neve:
Garabonciás Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

0

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök

0
0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök

4 043

4 376

I. Készletek

1 588

1 588

130

135

2 325

2 653

4 043

4 376

II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

708

896

I. Induló tőke/jegyzett tőke

10

10

II. Tőkeváltozás/eredmény

-480

698

1 178

188

3 335

3 480

3 335

3 480

4 043

4 376

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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Szervezet neve:
Garabonciás Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

590

tárgyév
előző év
helyesbítése

590

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

3 964

3 766

3 964

3 766

3 611

3 615

3 611

3 615

198

151

198

151

10

6

10

6

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

3 974

4 362

3 974

4 362

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

3 500

4 362

3 500

4 362

6. Anyagjellegű ráfordítások

2 526

4 001

2 526

4 001

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés
- támogatások
- adományok
4. Pénzügyi műveletek bevételei
5. Rendkívüli bevételek
ebből:
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások

7. Személyi jellegű ráfordítások

182

182

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
8. Értékcsökkenési leírás

88

173

88

173

9. Egyéb ráfordítások
10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
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Szervezet neve:
Garabonciás Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

tárgyév
előző év
helyesbítése

11. Rendkívüli ráfordítások
B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

2 796

4 174

2 796

4 174

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

2 796

4 174

2 796

4 174

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

1 178

188

1 178

188

1 178

188

1 178

188

1 178

188

1 178

188

2 000

2 100

2 000

2 100

198

151

198

151

12. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény (C-12)
13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék
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Igen

Nem
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1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

1 0 5 5

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Falk Miksa
Lépcsőház:

10

1.3 Bejegyző határozat száma:

Emelet: fsz

1 1. PK . 6 6 0 6 3

1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.4 Szervezet adószáma:

1 9 6 7 4 1 2 4

1.6 Képviselő neve:

0 3

utca

Ajtó:

4

/1991 /17

0 0 0 2 0 6 1
1

4 1

Gulyás Istvánné

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Történelmi korok kultúrájának megismerése

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Tehetséggondozás
NKt.1.§.(1); 2008. évi XCIX. tv. 1§.(1) i) és j)
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: gyermek és ifjúsági korosztály
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 450
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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Szervezet neve:
Garabonciás Alapítvány
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

(Adatok ezer forintban.)

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

3 974

4 362

198

151

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

3 776

4 211

H. Összes ráfordítás (kiadás)

2 796

4 174

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

182

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

2 796

4 174

K. Adózott eredmény

1 178

188

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Nem

Igen
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]
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Szervezet neve:
Garabonciás Alapítvány
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

1 500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:

1 500 000
1 500 000

- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

1 500 000

Felhalmozási
Összesen:

1 500 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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Szervezet neve:
Garabonciás Alapítvány
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

2 100 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

2 100 000
2 100 000
2 100 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

2 100 000

Felhalmozási
Összesen:

2 100 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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PK-142-02 Szöveges beszámoló
Garaboncias 2014 Kozhasznusagijelentes.pdf

A Garabonciás Alapítvány közhasznúsági beszámolója
2014. évi tevékenységéről.

A Garabonciás Gyermekegyüttes negyedszázados működése során olyan – a
drámajáték, a táncpedagógia és a pantomim elemeire építő – alkotó módszert
dolgozott ki, amelynek legfőbb jellemzője a történelmi korok kultúrájának
(elsősorban zene-, tánc- és mozgáskultúrájának) megismerése, majd színpadi
produkciókká formálása.
A Ferencvárosi Művelődési Központban óvodáskorú gyermekek számára három
alkalommal szerveztünk
„Tücsök-klubot”. A foglalkozások pantomimes
játékokkal és történelmi társastánccal színesített alkotóműhelyt jelentettek a
gyermekek számára. Egy-egy alkalommal az ókorban, Mátyás király udvarában,
majd a barokk korban kalandoztunk a mesék, udvari szokások, viseletek és a
táncok világában.
A korábbi évekhez hasonlóan több alkalommal, tartottunk
műhelyfoglalkozásokat a Bakáts téri Ének- Zene tagozatos ill. a Molnár Ferenc
Általános Iskolában. E foglalkozások drámapedagógiai módszerrel, a pantomim
és a tánc eszközeivel dolgoztak fel egy-egy olyan témát, amely az adott
évfolyam történelmi, irodalmi és művészettörténeti ismeretanyagához
kapcsolódott.
November és december hónapban megtartott foglalkozásokon a Garabonciás
együttes 4-5 tagja látogatott el az együttes művész tanáraival (Aranyos Ágota,
Tarcsa Zoltán) együtt az iskolák alsó tagozatos osztályaiba, ahol évszázadok
meséivel, táncaival invitálta a gyereket egy kis Időutazásra.
2014. november 16-án rendeztük meg a 12. Történelmi Társastánc
Találkozót a Ferencvárosi Művelődési Központban.
Magyarországon történelmi társastánccal foglalkozó gyermekek és pedagógusok
részére szervezet találkozón, a hagyományok szerint a résztvevő együttesek
bemutatója mellette műhelyfoglalkozásokat, szakmai beszélgetéseket
szerveztünk Kovács Gábor tánctörténész és Aranyos Ágota tánc és

drámapedagógus vezetésével. A program színesítéseként vendégünk volt a
Musica Historica együttes, akik a Balassi évhez kapcsolódó programjukat
mutatták be.
Ezen a napon került bemutatásra a Garabonciás Együttes „Barokk
huncutságok” című előadása is. Ez a program az együttes korábbi barokk
jeleneteit, új tánc koreográfiáit fűzi össze, ill. Orlando lovag történetét meséli el
„garabonciás nyelven”.
Az Alapítvány a 27 éves tevékenysége alatt az elmúlt 5 évben fordult
élményterápiás programjaival a sérült gyermekek és fiatalok felé.
Az Alapítvány kiemelt feladatának tekinti, hogy ápolja a gyermek - művészeti
tevékenység hazai és nemzetközi hagyományait. Fontosnak tartja, hogy a
gyermekek - a korosztályi sajátosságok szem előtt tartásával - ne csak
befogadóként, hanem alkotó közreműködőként is minél korábban
megismerkedjenek a különböző művészeti ágakkal.
o Az Alapítvány munkájában résztvevők sajátos művészeti és pedagógiai
ismereteinek megfelelően, különös jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy
történelmünket a gyermekek számára élményt adó, játékos formákban mutassák
be. A játékban aktívan résztvevő gyermekek számára a történelmi események
saját élménnyé válnak, így mélyülnek el bennük a tanulmányok során szerzett
ismeretek.
o Az Alapítvány különleges pedagógiai jelentőséget tulajdonít az oktatásban,
kulturális életben mostohán kezelt hagyomány, a történelmi társastánc
művelésének. Ezzel a gyermekek miközben ,,testközelben" ismerkedhetnek az
adott kor művészetével és szokásaival, játékos formában fejlesztik saját
mozgáskultúrájukat is, nem beszélve a közös tánc önfegyelmet erősítő hatásáról.
A Garabonciás Alapítványnak, a Garabonciás Együttes csak egyik, de
megkülönböztetett,,gyermeke”. Alapító okiratában a gyerekkultúra számos
területét gondozza. A Garabonciás Együttes táncos,,műfajához" tartozik, de nem
együttesi tevékenység a történelmi társastáncok, a történelmi játékok tanítása,
népszerűsítése. Az elmúlt években élményterápiás foglalkozások szervezése
gyógypedagógiai intézményekben. (Budapest, Gyõr, Veszprém)
Az értelmileg akadályozott gyermekek helyzete igen sajátos, ritkán kerülnek
olyan helyzetbe, hogy ép társaikkal hozzanak létre közös produkciót. A közös
alkotás megélése, (tánc, improvizáció, látvány) sikere, örömteli és - ami a
legfontosabb- kudarcoktól mentes pillanatai nem csak számukra, hanem ép
társaik számára is meghatározó.
Kiemelkedő a közösen létrehozott produkció közösségfejlesztő hatása, nem csak
a sérült, hanem az ép gyermekek számára is. Megtanulhatják az adekvát és
hatékony segítségnyújtási formákat, megtapasztalhatják az emberi
különbözőségeket. Lehetőségük van gyakorolni az odafigyelésben, barátságban,
esetlegesen az együtt megélt nehézségekben, sikertelenségekben.

Ebben a közös munkában született meg a programot lezáró,,Óramesék" előadás.
Az előadás ötletét Haydn egyik gyűjteményében található,,Órazenék" adták.
A zenélő órák különböző történelmi korokat megjelenítő figuráinak
mozdulatlansága egyszer mindenkit elgondolkoztat, ha életre kelnének, miről
mesélnének. A megelevenedő óra figurák egy-egy népszerű muzsikára
táncolnak, játszanak, mesélnek, lehetőséget adva többféle megoldásra.
A 12 történet szereplője azokat az érzéseket jelenítik meg, ami minden ember
életét mozgatja. Ebben nincs különbség fogyatékkal élők és a többi ember
között.
Reméljük, hogy ez a drámajátékra, táncpedagógiai és a pantomim elemeire
épülő élményterápiás program nem csak a IX. ker. Friss u-i Általános Iskola,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és
Gyermekotthon programját gazdagítja, hanem megvalósulása után, más
fogyatékos intézetek számára is megvalósíthatóvá válik.
A program sikerességét bizonyítja, hogy folytatását 2015-ben is tervezzük,
további támogatók bevonásával.
A projekt 2014-2015-re támogatást nyert az Új Európa Alapítvány által kiírt
MOL Gyermekgyógyító program 2014 keretében.
Az év a hagyományos „garabonciás karácsonnyal” zárult.

Budapest, 2015 február 10.

Gulyás Istvánné
Az Alapítvány képviselője

