KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
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1. A számviteli beszámoló
A beszámolási idıszak: 2007. 01. 01. – 2007. 12. 31.
Az egyesület a számviteli beszámolóját a kettıs könyvvitel elıírásainak megfelelıen
összköltség eljárással készítette el.
A tárgyi eszközök között meghatározó az egyesület kivitlezésében megvalósított Lakóotthon,
melyet 2007-ben aktívált az egyesület a használatbavételi engedély kiadásával. A beruházás
teljes finanszírozását támogatásokból biztosította az egesület. A számviteli elıírásoknek
megfelelıen a támogatások elhatárolásra kerültek ( passzív idıbeli elhatárolás ), és
bevételként a 2007-ben elszámolt értékcsökkenés került kimutatásra.
Az egyesület a HEFOP 2.2 pályázat keretében költségeinek egy részét elhatárolta ( aktív
idıbeli elhatárolás ), mivel az azokkal kapcsolatos bevételek egy jelentıs része a 2008 és
2009 éveket érinti. Az ehhez kapcsolódó támogatás, mely nem a 2007. évet érintette szintén
elhatárolásra került.
Az egyesület a pénzeszközeit tételes leltár alapján illetve a banki kivonatokkal egyezıen
mutatja ki a mérlegben.
Követelései között a részben visszaigényelhetı ÁFA, illetve a saját alapítású 100 %-os
tulajdonát képezı kht részére nyújtott kölcsön került kimutatásra. A Kht részére nyújtott
kölcsönt az indokolja, hogy az egyesület alapcéljainak megvalósítására, gyakorlati
kivitelezésére egy mőködtetı kht-t alapított, és alap feladatainak egy részét ezen
szervezeten keresztül valósítja meg.
A követelések között került kimutatásra a beruházáshoz kapcsolódóan visszafizetési
kötelezettség mellett kapott támogatások értéke
Az egyesület bevételeinek pénzügyi alakulás
( a Számviteli Tırvény elhatárolásra vonatkozó elıírásai nélkül )
BEVÉTELEK

28.524 eFt

ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE:

27.070 eFt

Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás
•
•
•

•

Szponzori támogatás bevétele
NCA pályázati támogatás
Magánszemélyek adományai, egyéb
bevételek
APEH 1 %

16.227 eFt
803 eFt
2.305 eFt
271 eFt

Pályázati úton elnyert támogatás:
•

HEFOP 2.2 pályázati támogatás:

Tagdíjból származó bevételek:
Egyéb bevétel:

7.464 eFt
98 eFt
1.356 eFt

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE:
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nem volt

A számviteli beszámolóban az elhatárolás szabályi szerinti

összes közhasznú bevétel: 7.312 eFt
összes közhasznú ráfordítás: 7.258 eFt
a 2007. évi közhasznú mőködés eredménye: 54 eFt
A 2007-es évben a bevételek az elızı évihez képest csökkentek, ami összhangban van
azzal, hogy 2006-ban a lakóotthoni beruházás megkezdéséhez ta támogatói
lehetıségeinket maximálisan kihasználtuk, így annak 2007. évi megismétlésére nem volt
lehetıség. E mellet ez évben is jelentıs támogatást kaptunk gazdasági szervezetektıl és
magánszemélyektıl is.
A 2007-es évben is lehetıségünk nyílt pályázatok írására, így az NCA-tól mőködési
költség támogatásra 803 ezer forint érkezett illetve a HEFOP 2.2-es program keretén
belül 7.463 ezer forintot sikerült lehívnunk.
A banki kamatok és egyéb pénzügyi mőveletek bevétele 53 ezer forint lett.
Az éves mőködés során a költség összesen: 7.258 ezer Ft
A közhasznú tevékenység ráfordításainak értéke 7.258 ezer forint volt a 2007es évben. Az eredmény kimutatás költségnemei között jelentısebb költségtartalommal az
anyagjellegő ráfordítások szerepelnek 3.173 eFt-al. Ebbıl igénybevett szolgáltatás értéke
2.935 ezer forint volt, amibıl 1.810 ezer forintot a HEFOP pályázat keretében
használtunk fel, 112 ezer forintot az egyesületi találkozók és programok termeinek a
bérleti díjára fordítottunk, telefon és Internet költségünk 188 ezer forintot tett ki, továbbá
postai díjakra és szakkönyvekre és egyéb díjakra 87 ezer forintot fordítottunk.
Anyagjellegő ráfordításként számoltuk el az anyag költségeinket, közüzemi díjainkat
melyre 187 ezer forintot fordítottunk, továbbá egyéb szolgáltatási költségünk
(bankköltség, biztosítás) 238 ezer forintot tett ki.
A személyi jellegő ráfordítások összege 3.034 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 389 ezer forintot tett ki, egyéb ráfordításra 662 ezer
forintot használtunk, melynek döntı hányadát az építkezéshez felvett, és még 2007-ben
visszafizetett banki képezte ( 448 eFt )

2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
2006
Induló tıke
Tıke változás
Tárgyi eredmény

2.451 eFt
284 eFt

2007
2.735 eFt
54 eFt

A tárgyévi közhasznú eredmény 54 ezer forint.
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3. A cél szerinti juttatások kimutatása
Az Egyesületünk a 2007 évi mőködéshez és a lakóotthon építésének befejezéséhez,
valamint a területén található egyéb épület felújításához biztosította adományok
gyüjtésével a pénzügyi fedezetet.
Az építkezést a magánszemélyektıl, vállalkozóktól érkezı adományok győjtésével, illetve
magánszemélyek támogatásával tudtuk befejezni.
A lakóotthon 2007. ıszétıl végzi tevékenyéségét, melynek alapvetı funkciója a sérült
gyerekek bentlakásos gondozása, és egy olyan szakember képzés, melynek tematikáját
az egyesület dolgozta ki. A mőködö lakóotthon lehetıséget nyújt arra is, hogy a képzés
keretében az ott résztvevık a gyakorlatban is elsajátitsák a sérült gyerekek
gondozásának egy új tipusú formáját.
4. Központi költségvetési szervtıl kapott támogatás mértéke
Központi költségvetési szervtıl Egyesületünk 2007-ben nem kapott támogatást.
Az egyesület az adózok 1 %-s felajánlásából 271 eFt kapott
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 – 2007-ben sem részesültek.
6. A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló
Az Egyesület két területen végez közhasznú tevékenységet, az elsı és legfontosabb a
Camphill rendszerő lakóotthon beruházásának befejezése, és a mőködés megkezdése. A
lakóotthonban 10 fogyatékkal élı gyermek és az ıket gondozó és fejlesztı felnıttek
bennlakása biztosított.
A másik fontos feladat az oktatás nevelés területén 2007-ben beindult a gondozói képzés.
A három éves „gyógyító nevelés felnıttképzés” teljes tanterve, tanrendje és képzési
programja elkészült Ennek köszönhetıen 2007-ben ıszén megindult a Camphill módszer
alapjait oktató képzési program az osztrák Rudolf Steiner Schule-val együttmőködésben.

Velem, 2008. április 14.

Halász Zsuzsanna
a képviselı testület elnöke
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