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1. A számviteli beszámoló 
A beszámolási időszak: 2008. 01. 01.  – 2008. 12. 31. 
 
Az egyesület a számviteli beszámolóját a kettős könyvvitel előírásainak megfelelően 
összköltség eljárással készítette el. 
 
A tárgyi eszközök között került kimutatásra az egyesület kezelésében lévő területen található 
régi épület felújítására fordított, de meg nem aktivált beruházás 4.015 eFt értékben. A 
felújítás és a korábban aktivált lakóotthon támogatásból épült, így a számviteli előírásoknak 
megfelelően a fel nem használt, de pénzügyileg befolyt támogatások elhatárolásra kerültek 
passzív időbeli elhatárolás), és bevételként a 2008-ben elszámolt értékcsökkenés került 
kimutatásra. 
 
Az egyesület a HEFOP 2.2 pályázat keretében a korábban felmerült költségeinek egy részét 
elhatárolta (aktív időbeli elhatárolás), és a pályázati elszámolást követően annak előírásaival 
összhangban a kidolgozott tematikát és módszertant saját szellemi termékként aktiválta 4 
éves értékcsökkenési elszámolás mellett. 
 
Szintén a pályázat keretében elkészült jegyzetet és szöveggyűjteményt 2008-ben fel nem 
használt részét az egyesület készletre vette. A mérlegben a készlet értéke tételes leltár 
mennyiségi adatai és az előállítási egységköltség figyelembe vételével került kimutatásra. 
 
Az egyesület a pénzeszközeit tételes leltár alapján illetve a banki kivonatokkal egyezően 
mutatja ki a mérlegben. Követelései között az egyesület által alapított Kht-nek juttatott 
pótbefizetés szerepel, amely az előző évhez képest 1.807 e Ft-tal csökkent. 
 
Az egyesület bevételeinek pénzügyi alakulása a Számviteli Tőrvény elhatárolásra vonatkozó 
előírásai nélkül: 
  
BEVÉTELEK         30.051 eFt 
 
ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE:                      30.051 eFt 
Közhasznú célú működésre kapott támogatás 

• Szponzori támogatás bevétele           13.872 eFt 
• NCA pályázati támogatás         815 eFt 
• Magánszemélyek adományai, egyéb  

bevételek                  2.303eFt 
• APEH 1 %    ( * )                                                       0 eFt 

 
Pályázati úton elnyert támogatás:                                          

• HEFOP 2.2 pályázati támogatás:                              6.476 eFt 
 
Tagdíjból származó bevételek:                                     117 eFt 
Egyéb bevétel ( tanfolyami bevétellel együtt )                             1.468 eFt 
KHT-nak nyújtott támogatás                5.000 eFt  
 
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE:                              nem volt 
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A számviteli beszámolóban az elhatárolás szabályi szerinti  

 
összes közhasznú bevétel:    25.489 eFt 
összes közhasznú ráfordítás:    25.420 eFt 
a 2008. évi közhasznú működés eredménye:         69 eFt 

 
A 2008-es évben a bevételek az előző évihez képest növekedtek, ami összhangban van azzal, 
hogy 2008-ban a támogatói lehetőségeinket maximálisan kihasználtuk, így évi ez évben is 
jelentős támogatást kaptunk gazdasági szervezetektől és magánszemélyektől is.   
 
A 2008-es évben is lehetőségünk nyílt pályázatok írására, így az NCA-tól működési költség 
támogatásra 814 ezer forint érkezett illetve a HEFOP 2.2-es program keretén belül 6.476 
ezer forintot sikerült lehívnunk. 
 
A banki kamatok és egyéb pénzügyi műveletek bevétele 123 ezer forint lett. 
 
Az éves működés során felmerült költség összesen: 25.420 ezer Ft 
 
A közhasznú tevékenység ráfordításainak értéke 25.420 ezer forint volt a 2008-es 
évben. Az eredmény kimutatás költségnemei között jelentősebb költségtartalommal az 
anyagjellegű ráfordítások szerepelnek 11.195 eFt-al. Ebből igénybevett szolgáltatás értéke 
9.893 ezer forint volt, amiből 8.437 ezer forintot a HEFOP pályázat keretében használtunk 
fel, és a számviteli előírásoknak megfelelően ez az érték került aktíválásra szellemi 
termékként. A telefon, internet és posta költségünk 411 ezer forintot tett ki, továbbá  oktatás 
továbbképzésre és utazásra  268 ezer forintot fordítottunk. 
 
Anyagjellegű ráfordításként számoltuk el az anyag költségeinket (42 eFt), a közüzemi 
díjainkat melyre 807 ezer forintot fordítottunk. Az egyéb szolgáltatási költségünk 
(bankköltség, biztosítás) 198 ezer forintot tett ki.    
 
Az anyag jellegű költségeink között szerepelnek az Egyesület által szervezett tanfolyamokhoz 
kapcsolódó költségek is 386 eFt értékben.  
 
A személyi jellegű ráfordítások összege 5.717 ezer forint volt. Az egyesület alkalmazásában 3 
fő áll. Megbízási jogviszonyban a HEFOP2.2. pályázati projektünk keretében megvalósított 
felnőttképzésünkhöz 4 fő részére fizettünk megbízási díjat. 
 
E mellet megbízási díj keretében végezték tevékenységüket a tanfolyami oktatás egy-egy 
modulját tartó szakemberek, és a tanfolyami adminisztrációt ellátó munkatárs. Az eszközeink 
értékcsökkenése 3.238 ezer forintot tett ki, egyéb ráfordításra 5.270 ezer forintot 
használtunk fel. Itt került kimutatásra a számviteli előírásokkal összhangban az egyesület 
által alapított KHT részére a működéshez adott támogatás. 
 

 
2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 

 2006 2008 
Tőke változás 2.735 eFt 2.790 eFt 
Tárgyi eredmény 54 eFt 69 eFt 
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3. A cél szerinti juttatások kimutatása 
Az Egyesület a 2008 évi működéshez, és a területén található egyéb épület felújításához 
adományok gyűjtésével biztosította a pénzügyi fedezetet. 
 
Az Egyesület kezelésében álló ingatlanon működő Camphill Lakóotthon 2007 őszétől végzi 
közhasznú tevékenységét, az otthon alapvető feladata sérült gyerekek bentlakásos 
gondozása, és egy olyan szakemberképzés, melynek tematikáját az egyesület dolgozta ki. A 
működő lakóotthon lehetőséget nyújt arra is, hogy a képzés keretében az ott résztvevők a 
gyakorlatban is elsajátítsák a sérült gyerekek gondozásának egy új típusú formáját. 
 
4. Központi költségvetési szervtől kapott támogatás mértéke 
Központi költségvetési szervtől Egyesületünk 2008-ben nem kapott támogatást. 
 
Az egyesület az adózok 1 %-s felajánlásából 747 eFt kapott. A 2008 évi támogatás azonban 
2009-ben rendeződött pénzügyileg, így ez az összeg jelen beszámolóban nem szerepel. 
 
5. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke és összege 
Az egyesület vezető tisztségviselői munkájukat társadalmi munkában végezték, díjazásban 
egyedül a képviselő testület elnöke részesült, 2008-ban havi bruttó 115.000.- Ft-al. 
 
6. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 
Az Egyesület az alapító okiratában foglalat két területen 2008-ban is tovább folytatta a 
közhasznú tevékenységet. Az első és legfontosabb a Camphill rendszerű lakóotthonok 
működésének és hazai megvalósulásának támogatása, annak érdekében, hogy a fogyatékkal 
élő gyermekeknek Magyarországon is lehetőleg még több lehetőségük legyen ilyen 
otthonokban élni és fejlődni. Az Egyesület ezért 2008-ban is aktívan támogatta és segítette a 
Velemi Camphill Lakóotthon működését, ahol 10 fogyatékkal élő gyermek és az őket gondozó 
és fejlesztő felnőttek bennlakása biztosított és jelen pillanatban egyedül alkalmazzák a 
Camphill Gyógyító nevelés módszereit. Ezen túlmenően kapcsolatot tartunk és támogatjuk 
azokat a kezdeményezéseket, ahol Camphill rendszerű lakóotthonok magvalósítását tűzték ki 
célul a kezdeményezők. 
 
Az Egyesület másik feladata az oktatás, nevelés területén megvalósított felnőttképzési 
tevékenység és ismeretterjesztő munka. Ennek keretében 2008-ban tovább folytatódott a 
három éves „gyógyító nevelés felnőttképzés” program az osztrák Rudolf Steiner Schule-val 
együttműködésben. Előkészítettük a következő szemesztert, mely előreláthatóan 2009-ben 
indul be és más felsőoktatási intézményekkel is tárgyalunk, annak érdekében, hogy a mi 
„gyógyító nevelés felnőttképzés” programunk keretében megvalósított képzési módszert és a 
tematikát ill. annak egy részét felveszik a programjukba. Közben rendezvényeket és 
előadásokat tartottunk országszerte a Camphill módszer bemutatására és más hazai 
otthonokban dolgozó szakemberekkel és kollégákkal ismertettük meg ezt az emberközpontú 
módszert. 
 
Velem, 2009. március 10.         

                                                                                      
                                                     ………………………………………………………. 

          A képviselő testület nevében 


