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1. A számviteli beszámoló 

 
A beszámolási idıszak: 2006. 01. 01.  – 2006. 12. 31. 

 
 
BEVÉTELEK         61.209 eFt 
 
ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE:                             59.790 eFt 
Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás:               50.672 eFt 

• Szponzori támogatás bevétele:            27.140 eFt 
• Softver AG támogatás     22.025 eFt 
• NCA pályázati támogatás         389 eFt 
• Magánszemélyek adományai, egyéb  

bevételek         1.118 eFt 
 
Pályázati úton elnyert támogatás:                                          8.016 eFt 

• HEFOP 2.2 pályázati támogatás:                              8.016 eFt 
 

Tagdíjból származó bevételek:                                    144 eFt 
Egyéb bevétel:                                      958 eFt 
 
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE:                               1.419 eFt 
 
 
RÁFORDÍTÁSOK                8.742 eFt 
 
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSA:                     7.772 eFt 
 Anyag jellegő ráfordítások:                                                         3.493 eFt                                                       

• Anyag ktg:                                                                        187 eFt 
• Igénybevett szolgáltatási ktg:                                       3.178 eFt                       
• Egyéb szolgáltatás:                                                            128 eFt 

 
Személyi jellegő ráfordítások:                                                      3.660 eFt 

• Bérköltség                                                                     2.800 eFt 
• Bérjárulékok                                                                     690 eFt 
• Egyéb személyi        170 eFt 

 
Értékcsökkenési leírás:                                                                 551 eFt 
 
Egyéb ráfordítás:                                                                         48 eFt 
Pénzügyi mőveletek ráfordítása:                                                     20 eFt 
 
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSA:                      970 eFt 
 
 
A számviteli beszámoló az egyesület közhasznú egyszerősített éves beszámolója, amely 
tartalmazza a mérleget és az eredmény kimutatást. 
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Az éves mőködés során az összes közhasznú tevékenység bevétele: 59.790 
ezer forint. 
A 2006-os évben a bevételek az elızı évihez képest közel tizenháromszorosára 
emelkedtek. Ebben a gazdasági helyzetben ez kimagaslónak tekinthetı. A bevételeknél 
50.672 ezer forintot kaptunk közhasznú célú mőködésre. Ebbıl vállalkozóktól 27.140 ezer 
forintot, 1.118 ezer forintot magánszemélyektıl kaptunk adományba. Sikerként 
könyvelhetjük el, hogy korábbi támogatóinkat megtartottuk és tevékenységünk 
elismeréséül támogatásaikat növelték illetve újabb sikerült új támogatókat szereznünk. Az 
adományozók sorából kiemelkedik az MKB-Eurocredit ZRt. és az Euroleasing Letét kft. Az 
ı együttes adományuk 21.000 ezer Ft.  
Ugyancsak kiemelkedik a Sotfwer AG Stiftung, német alapítvány támogatása 22.025 ezer 
forinttal is, amely összeget a lakóotthonunk építésére fordíthattunk.  
A 2006-os évben is lehetıségünk nyílt pályázatok írására, így az NCA-tól mőködési 
költség támogatásra 389 ezer forint érkezett illetve a HEFOP 2.2-es program keretén 
belül 8.016 ezer forintot sikerült lehívnunk. 
A tagdíjakból származott még 144 ezer forint bevételünk, és egyéb bevételbıl 958 ezer 
forint. Az egyéb bevétel két komolyabb tételbıl állt:egyrészt oktatási tevékenységból 
tevıdik össze, ami 878 ezer forint értékő volt, illetve a banki kamatok és egyéb pénzügyi 
mőveletek eredménye 80 ezer forint lett. 
Az éves mőködés során a vállalkozói tevékenység bevétele:  
1.419 ezer forint. 
A Vas megyei önkormányzattól üzemeltetésre és fenntartásra kapott velemi üdülı 
kiadásából 105eFt bevételünk keletkezett, míg az egyesület munka eszközeit a német 
Freie Waldorf Schule diákjai bérelték, melynek értéke 1.314 ezer forintot tett ki.   

 
 
     Az éves mőködés során a költség és kiadás összesen: 8.742 ezer Ft 

A közhasznú tevékenység ráfordításainak értéke 7.772 ezer forint volt a 2006-
os évben. Az eredmény kimutatás költségnemei között jelentısebb költségtartalommal az 
anyagjellegő ráfordítások szerepelnek 3.493 eFt-al. Ebbıl igénybevett szolgáltatás értéke 
3.178 ezer forint volt, amibıl 2.670 ezer forintot a HEFOP pályázat keretében 
használtunk fel, 183 ezer forintot az egyesületi találkozók és programok termeinek a 
bérleti díjára fordítottunk, telefon és Internet költségünk 98 ezer forintot tett ki, továbbá 
postai díjakra és szakkönyvekre és egyéb díjakra 227 ezer forintot fordítottunk. 
Anyagjellegő ráfordításként számoltuk el az anyag költségeinket, közüzemi díjainkat 
melyre 187 ezer forintot fordítottunk, továbbá egyéb szolgáltatási költségünk 
(bankköltség) 128 ezer forintot tett ki.    
A személyi jellegő ráfordítások összege 3.660 ezer forint volt. Az egyesület 
alkalmazásában állt egy fı, aki gondnoki teendıket látott el. Megbízási jogviszonyban a 
HEFOP2.2. pályázati projektünk keretében egy fı projekt managert foglalkoztattunk. 
Az eszközeink értékcsökkenése 551 ezer forintot tett ki, egyéb ráfordításra 48 ezer 
forintot használtunk és a Softwer AG Stiftung Euróban érkezett adományának pénzügyi 
költségeként 20 ezer forint jelentkezett.  
A vállalkozási tevékenység ráfordításainak értéke 970 ezer forint volt. 
Jelentısebb költségtartalommal az anyagköltségre fordított 796 ezer forint, az épület 
biztosítására fordított 77 ezer forintot, továbbá egyéb igénybevett szolgáltatásként 
telefon, és Internet használat szerepel 86 ezer forint értékben.   
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2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 

 2005 2006 
Induló tıke   
Tıke változás 2.961 eFt 2.451 eFt 
Tárgyi eredmény -564 eFt 52.018 eFt 

 
A tárgyévi közhasznú eredmény 52.018 ezer forint. A megszerzett adományokat induló 
lakóotthonunk építésére fordítottuk és az eredményünk is ebben található.   

 
3. A cél szerinti juttatások kimutatása 
Az Egyesületünk az elmúlt évhez képest közel tizenháromszorosára növelte a közhasznú 
tevékenységbıl származó bevételét. A beérkezett adományokat a mindennapi 
mőködtetés költségei mellett Magyarország elsı Camphill lakóotthonának építésére 
fordítottuk, mely építkezésünk 2006 végére a befejezéshez közeli állapotba került, és 
minden esély meg van arra, hogy 2007 április – május körül befejezésre kerül a 
beruházás. 
Az építkezést a magánszemélyektıl, vállalkozóktól érkezı adományok győjtésével, illetve 
a Softwer AG által megítélt támogatás segítségével értük el. Az építkezés beindításához, 
szervezéséhez rendszeres találkozókat, összejöveteleket tartottunk, és gondnokot vettük 
fel az építési munkák felügyelésére, elszámolására. Így az Egyesület életében jelentkezı 
költségek szinte 100%-a a lakóotthon megépítését szolgálták. 
         
4. Központi költségvetési szervtıl kapott támogatás mértéke 
Központi költségvetési szervtıl Egyesületünk 2006-ban nem kapott támogatást. 

 
5. A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értéke és összege 
Az egyesület elnöke és vezetı tisztségviselıi munkájukat társadalmi munkában végezték, 
díjazásban – a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan – 2006-ban sem részesültek. 

 
6. A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló 
Az Egyesület két területen végez közhasznú tevékenységet, az elsı és legfontosabb egy 
Camphill rendszerő lakóotthon létesítése. Ezen a területen 2006-ban jelentıs elırelépés 
történt, mert a Vas Megyei Önkormányzattól kapott területen Velemben az év végére 
már szerkezetileg készen állt az épület, amely 2007 elsı félévében beköltözhetı lesz. 
Ennek a munkának eredménye az lett, hogy 2007 szeptemberétıl Velemben megkezdheti 
mőködését az Camphill Lakóotthon, melyben 10 fogyatékkal élı gyermek és az ıket 
gondozó és fejlesztı felnıttek bennlakása lesz biztosítva. 
A másik fontos feladat az oktatás nevelés területén is komoly elırelépés lett 2006-ban, 
mert gyakorlatilag ebben az évben készült el a három éves „gyógyító nevelés 
felnıttképzés” teljes tanterve, tanrendje és képzési programja. Ennek köszönhetıen 
2007-ben megindulhat a Camphill módszer alapjait oktató képzési program az osztrák 
Rudolf Steiner Schule-val együttmőködésben. 
 

Ispánk, 2006. május 02.                                       

          
a képviselı testület elnöke 


