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1. A számviteli beszámoló
A beszámolási idıszak: 2009. 01. 01. – 2009. 12. 31.
Az egyesület a számviteli beszámolóját a kettıs könyvvitel elıírásainak megfelelıen
összköltség eljárással készítette el.
A tárgyi eszközök között került kimutatásra az egyesület kezelésében lévı területen található
régi épület felujítására fordított, de meg nem aktivált beruházás 4.015 eFt értékben. A
felújítás és a korábban aktívált lakóotthon támogatásból épült, így a számviteli elıírásoknak
megfelelıen a fel nem használt, de pénzügyileg befolyt támogatások elhatárolásra kerültek (
passzív idıbeli elhatárolás ), és bevételként a 2009-ben elszámolt értékcsökkenés került
kimutatásra.
Az egyesület a HEFOP 2.2 pályázat keretében a korábban felmerült költségeinek egy részét
elhatárolta ( aktív idıbeli elhatárolás ), és a pályázati elszámolást követıen annak
elıírásaival összhangban a kidolgozott tematikát és módszertant saját szellemi termékként
aktíválta 4 éves értékcsökkenési elszámolás mellett.
Szintén a pályázat keretében elkészült jegyzet és szöveggyüjtemény 2009-ben felhasznált
részét a 2009. december 31-i tételes leltár alapján – a nyitó és záró érték –különbözeteként
számolta el az egyesület. Az egyesület mérlegében kimutatott készletek értéke az év végi
mennyiségi leltár és az elıállítási költség figyelembevételével került meghatározásra.
Az egyesület a pénzeszközeit tételes leltár alapján illetve a banki kivonatokkal egyezıen
mutatja ki a mérlegben.
Követelései között az egyesület által alapított nonprofit kft-nek juttatott pótbefizetés ( 250
eft), valamint a szállítói túlfizetésekbıl származó követelések, és a göngyölített áfa követelés
szerepelnek.
Az egyesület tıkeváltozása 69 eft, mely az elızı évi gazdálkodás eredménye.
Az egyesület rövidlejáratú kötelezettségei az adófofyószámla, és a partnerekkel folytatott
egyeztetések szerinti kötelezettségek értékét tartalmazzák, melyek pénzügyi rendezése a
mérleg készítéséig megtörtént.
A passzív idıbeli elhatárolások a halasztott bevételeket tartalmazzák, különbözı
támogatásokhaz kapcsolódnak, és felhasználásuk nem ezt a gazdasági évet terhelte. Itt
került kimutatásra a kapott támogatások azon része, melyet az egyesület a késıbbi
beruházásaihoz kíván felhasználni.

Az egyesület bevételeinek pénzügyi alakulás
( a Számviteli Tırvény elhatárolásra vonatkozó elıírásai nélkül )
BEVÉTELEK

17.123 eFt

ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE:

16.147 eFt

Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás
•
•
•

•
•

Szponzori támogatás bevétele
NCA pályázati támogatás
Magánszemélyek adományai, egyéb
bevételek
APEH 1 % ( * )
Munkaügyi központtól kapott támogatás
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8.518 eFt
1.152 eFt
3.279 eFt
2.310 eFt
558 eFt

Tagdíjból származó bevételek:

101 eFt

Egyéb bevétel ( tanfolyami bevétellel együtt )
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE:

787 eFt
976 eFt

A számviteli beszámolóban az elhatárolás szabályai szerinti:

összes közhasznú bevétel: 16.084 eFt
összes közhasznú ráfordítás: 15994 eFt
a 2009. évi közhasznú mőködés eredménye: 90 eFt
a vállalkozási tevékenység bevétle: 976 eFt
a vállalkozási tevékenység ráfordítása: 972 eFt
a 2009. évi vállalkozási tevékenység eredménye: 4 eFt
Az egyesület 2009. évi összevont nyeresége: 94 eFt
A 2009-es évben a bevételek az elızı évihez képest csökkentek , ami összhangban van
azzal, hogy 2009-ben a támogatói lehetıségeket a magyar gazdaság romló helyzete
jelentısen befolyásolta.
A 2009-es évben is lehetıségünk nyílt pályázatok írására, így az NCA-tól mőködési
költségre kaptunk támogatást.
A támogatási szerzıdés szerint a folyósított összeg 2009.06.01-2010.05.31 idıtartamra
szól, így az egyesület eredménykimutatásában csak a 2009. évi hányad, illetve a 2008.
évi folyósításból 2009-ben felhasznált érték szerepel.
Az NCA támogatás 2009. évi felhasználásának levezetése:
2008.
2009.
2010.
2009.

évi folyósításból áthuzodó:
évi folyósítás:
évre vonatkozó rész
évi eredménykimutatásban szerplı érték

340
+1152
-480
1012

eFt
eFt
eFt
eFt

Az APEH 1 % folyósítása 2008-ban nem történt meg a törvényi elıírások változása, illetve
a folyósítási végrahjatás ellentmondásai miatt. Ennek eredményeként a 2007 és a 2008
évi APEH 1 %-kok pénzügyi rendezésére 2009-ben került sor.
Az egyesület részére az APEH 2009-ben 2310 eFt-t utalt át, melybıl 2009-ben 1617 eFtt használtunk fel, a fennmaradó részt a következı évi mőködésre határoltuk el.
A banki kamatok és egyéb pénzügyi mőveletek bevétele 255 ezer forint volt.
A bevételek között került kimutatásra a támogatásból megvalósult lakóotthon, ás a
HEFOP 2.2 támogatás 2009-et érintı költségének része.
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Itt került kimutatásra a kormányrendelet elıírása szerint a ráfordítások között kimutatott
továbbadott támogatások értéke is.
A továbbadott támogatások tételei 2009-ben az alábbiak voltak:
Az egyesület által alapított Velemi Camphill Nonprofit Kft mőködési költségeire 5340 eFt
Musica Sonora egyesületenek
250 eFt
A Velemi Község árvizkárainak enyhítésére
50 eFt

Az éves mőködés során a költség összesen: 16.966 ezer Ft
A közhasznú tevékenység ráfordításainak értéke 15.994ezer forint volt a 2009es évben. Az eredmény kimutatás költségnemei között jelentısebb költségtartalommal az
anyagjellegő ráfordítások szerepelnek 4.263 eFt-al.
A telefon, és internet és posta költségünk 441 ezer forintot tett ki, továbbá oktatás
továbbképzésre és a szakmai rendezvényekhez kapcsolódó kiküldetésre, utazásra 1.137
ezer forintot fordítottunk.
Anyagjellegő ráfordításként számoltuk el az anyag költségeinket ( 345 eFt ), a közüzemi
díjainkat, melyre 741 ezer forintot fordítottunk. Az egyéb szolgáltatási költségünk
(bankköltség, biztosítás) 231 ezer forintot tett ki.
Az anyag jellegő költségeink között szerepelnek a tartott tanfolyamokhoz kapcsolódó
költségek is 284 eFt értékben.
Itt került kimutatásra a lovasterápiás foglalkozásra fordított 200 eFt, melyhez
kapcsolódóan 2008-ban támogatást kaptunk. A támogatást 2008-ban elhatároltuk, és azt
egyezıen a felhasználással 2009-ben számoltuk el.
A személyi jellegő ráfordítások összege 2.871 ezer forint volt. Az egyesület
alkalmazásában 3 fı volt, akik a Kft részére végeznek nevelı tevékenységet. Megbízási
jogviszonyban 2 fı részére fizettünk megbízási díjat.
Az eszközeink értékcsökkenése 2.891 ezer forintot tett ki, egyéb ráfordításra 5.954 ezer
forintot használtunk fel. Itt került kimutatásra a számviteli elıírásokkal összhangban az
egyesület által továbbadott támogatás, a bevételeknél felsoroltak részére.

2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
2008
Induló tıke
Tıke változás
Tárgyi eredmény
ebbıl vállalkozási
tevékenység

3.

2790 eFt
69 eFt

2009
2859 eFt
94 eFt
4 eFt

A cél szerinti juttatások kimutatása

Az Egyesületünk a 2009 évi mőködéshez, és a területén található egyéb épület
felújításához biztosította adományok gyüjtésével a pénzügyi fedezetet.
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A lakóotthon 2008. 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 2009-ben nem kapott támogatást.
Az egyesület az adózok 1 %-s felajánlásából 2.310 eFt-t 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 – 2009-ben sem részesültek.
6.

A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló

Az Egyesület az alapító okiratában foglalat két területen 2009-ben is tovább folytatta a
közhasznú tevékenységet. Az elsı és legfontosabb a Camphill rendszerő lakóotthonok
mőködésének és hazai megvalósulásának támogatása, annak érdekében, hogy a fogyatékkal
élı gyermekeknek Magyarországon is lehetıleg még több lehetıségük legyen ilyen
otthonokban élni és fejlıdni. Az Egyesület ezért 2009-ben is aktívan támogatta és segítette a
Velemi Camphill Lakóotthon mőködését, ahol 10 fogyatékkal élı gyermek és az ıket gondozó
és fejlesztı felnıttek bennlakása biztosított és jelen pillanatban egyedül alkalmazzák a
Camphill Gyógyító nevelés módszereit. Ezen túlmenıen kapcsolatot tartunk és támogatjuk
azokat a kezdeményezéseket, ahol Camphill rendszerő lakóotthonok magvalósítását tőzték ki
célul a kezdeményezık.
Az Egyesület másik feladata az oktatás, nevelés területén megvalósított felnıttképzési
tevékenység és ismeretterjesztı munka. Ennek keretében 2009-ben tovább folytatódott a
három éves „gyógyító nevelés felnıttképzés” program az osztrák Rudolf Steiner Schule-val
együttmőködésben. Más felsıoktatási intézményekkel is tárgyalunk, annak érdekében, hogy
a mi „gyógyító nevelés felnıttképzés” programunk keretében megvalósított képzési módszert
és a tematikát ill. annak egy részét felveszik a programjukba. Közben rendezvényeket és
elıadásokat tartottunk országszerte a Camphill módszer bemutatására és más hazai
otthonokban dolgozó szakemberekkel és kollégákkal ismertettük meg ezt az emberközpontú
módszert.
Velem, 2010. március 25.

Takáts Péter
az egyesület elnöke
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