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Az Egyesület a közhasznú szervezetekre vonatkozó előírások figyelembe vételével készített
Közhasznúsági jelentése az alábbi szerkezetben készült el:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
A számviteli beszámoló
Beszámoló a költségvetési támogatás felhasználásáról
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A kapott támogatások kimutatása
Az Egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások kimutatása

A Közhasznúsági jelentés a törvényi előírásoknak megfelelő tartalommal és részletességgel
tartalmazza az Egyesület működésének rövid leírását és a gazdálkodás számszerű adatait.

1. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
A Győri Waldorf Egyesület 1996-ban alakult, elsősorban a Forrás Waldorf Iskola fenntartói
feladatainak ellátása érdekében. Tevékenységét 2005. április 29. óta kiemelten közhasznú
társadalmi szervezetként látja el.
Fő tevékenysége mellett többek között
 kulturális eseményeket – előadás, kiállítás, stb. – szervez és támogat,
 művészeti tevékenységet folytató csoportokat szervez és támogat,
 fórumokat, ünnepeket, találkozókat szervez, illetve elősegíti létrejöttüket,
 kiadványokat gondoz és megjelentet,
 Waldorf-irányultságú illetve egyéb alternatív módszerrel működő csoportokat,
óvodákat, iskolákat támogat.
A Győri Waldorf Egyesület az alapító okiratában foglalt célok megvalósítása érdekében
működött a 2010. évben is és a fő funkcióját, a Forrás Waldorf Iskola fenntartói teendőinek
ellátását a nehezedő financiális körülmények között is elvégezte.
A tagok tagsági díjat fizetnek, de sokkal jelentősebb az önkéntes társadalmi munka, mellyel a
tagság hozzájárul az egyesület működéséhez.
További fontos teendő volt az iskola hosszú távú működési feltételeinek biztosítása. A
gazdasági környezet kényszereire reagálva a Munkaügyi Központ TÁMOP pályázatán
keresztül bér-és járuléktámogatáshoz jutottunk, így a fenntartott Forrás Waldorf Iskola
December hónaptól számítva 4 hónapig gondnok munkatárssal gazdagodott. A Nemzeti Civil
Alap programjaiból működési költségekre nyertünk 1 223 370 Ft-ot.
A Forrás Waldorf Iskola fenntartói feladatainak ellátása
Az egyesület feladatainak legjelentősebb területe az iskola működtetése. A Waldorfpedagógia költségigényesebb, mint más tantervi programok. Az egyre nehezedő körülmények
között a források megteremtése, a minél hatékonyabb gazdálkodás feltételeinek biztosítása
növekvő bizonytalansággal jár, és csak egyre nagyobb erőfeszítéssel tudjuk biztosítani a napi
finanszírozást, hosszú távon pedig csak új források bevonásával tudunk stabilitást teremteni.
Az anyagi nehézségek fokozott takarékossági intézkedéseket tettek szükségessé mind az
Egyesület, mind az Iskola részéről. Fejlesztésekre nem tudtunk keretet biztosítani. A
pedagógus létszámot szükségessé vált minimalizálni a bérkiáramlás csökkentése céljából.
Az iskola működtetése és a fenntartói feladatok ellátása a költségek további csökkentését
nehezen bírja el. Megoldásként a tanulói létszám növelésén túl szponzorok felkutatása,
adományszerző események megszervezése merült fel lehetőségként. Ezek kidolgozásában
mind a tanári karra, mind a fenntartóra jelentős feladatmennyiség hárult. Az elmúlt tanévben a


2

Közhasznúsági jelentés - Győri Waldorf Egyesület – 2010

Mosoly alapítvánnyal történt együttműködés eredményeképpen adományhoz jutottunk. Az
iskola és a fenntartó is támogatja a más civil szervezetekkel történő együttműködést.
Az Iskola tanulói létszámának összetétele a 2009. évhez viszonyítva:
évfolyam

2009. szept. 15.

2010. szept. 15.

1-4. osztály
5-8. osztály
9-12. osztály
13. osztály
ÖSSZESEN

38 fő
28 fő
38 fő
5 fő
109 fő

62 fő
33 fő
58 fő
10 fő
163 fő

Egyéb, az egyesület tevékenységi körébe tartozó feladatok megvalósítása
Tevékenységeink célja a Waldorf-pedagógia, az antropozófia, a környezettudatos életvitel
közismertté tétele. Ennek érdekében nyilvánosan meghirdetett előadásokat szerveztünk
életvezetési, önismereti, gyermeknevelési témákban:
február 22.
Az nevelés, mint gyógyító erő (előadó: N. Tóth Klára
gyermekpszichológus)
március 8. A második hét év a gyermek életében (Gyuricza László)
április 20. Rudolf Steiner gyermekneveléssel kapcsolatos életműve (Gyuricza László)
május 21. Pünkösdváró előadás ()
november 27. Kisböjt – Krisztus négy adventusa (előadó Balaskó Attila)
Rendszeresen működő csoportjaink voltak:
2007. szeptemberében szellemtudományi tanulócsoportot indítottunk 15 fővel, amely azóta is
3 hetente tartja foglalkozásait. Célja Rudolf Steiner munkásságának alapos átfogó
megismerése.
A csoport nyári tábort szervezett augusztus 1-4. között Kis-nyalkán, közösen a Jupiter
Egyesülettel. A táborban az ország több területén (Budapest, Marcali) működő tanulócsoport
tagjaival sikerült megismerkednünk, tapasztalatokat cserélnünk.
Szülőcsoportunk tagjai az évkör ünnepeihez kapcsolódó tematikus kiadványokat állítottak
össze (Mihály nap, Márton nap, Húsvét, Pünkösd).
N. Tóth Klára pszicológus vezetésével családterápiás szülőcsoport működött 10 alkalommal
15 fő rendszeres részvételével.
Győr város szent László ünnepségsorozatához kapcsolódóan Kursics László művésztanárunk
vezetésével diákjaink munkáiból kiállítás volt látogatható a Borsos Házban.
A Győri Tollaslabda Egyesülettel közös szervezésben a fenntartott Forrás Waldorf Iskola
sportbarát csoportja megszervezte a II. Waldorf Tollaslabda Kupát.

2. A SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A törvényi előírásnak megfelelően mellékletként csatoltuk az egyszerűsített éves közhasznú
beszámolót, amely két részből áll:
 egyszerűsített éves közhasznú beszámoló mérlege,
 közhasznú eredménykimutatás.
A közhasznúsági jelentést és az egyszerűsített éves beszámolót – élve a törvényi lehetőséggel
– könyvvizsgáló nem ellenőrizte, alapszabályunk értelmében számvizsgáló bizottságunk
ellenőrizte.
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3. BESZÁMOLÓ A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL
Az Egyesület 2010-ben az alábbi költségvetési támogatásokat kapta működéséhez:

TÁMOGATÓ TÍPUS SZERINTI MEGNEVEZÉSE
Oktatási feladatok ellátására (továbbutalási
kötelezettséggel)
Magyar Államkincstár
Oktatási Minisztérium
Közoktatási megállapodás - iskola felé
- MWSZ felé
Egyesületi működésre

Támogatás
Összege Ft

Támogatott cél

36 996 063
33 147 772
2 761 628
1 086 663
2 636 970

Munkaügyi központ

1 413 600

NCA
SZJA 1%

1 223 370
765 480

Összesen:

40 398 513

közoktatási normatíva
művészeti normatíva
helyettesítésére
alkalmazott
foglalkoztatására
működési költségekre

A továbbutalási célú költségvetési támogatások továbbutalása a fenntartott iskola felé
megtörtént, illetve annak felhasználása közvetlenül az iskola fenntartására fordítódott.
A mérlegben kimutattuk a 2009.évi normatíva túligénylés 5 094 eFt-os összegét, ezt nem
hárítottuk tovább az iskolára.
Az OKM normatíva visszafizetésre ténylegesen sor került 2010-ben. kötelezettségek közt
szerepel. A közoktatási normatíva elszámolása kapcsán könyvvizsgáló ellenőrzési
kötelezettségünk nem volt.
A 2010. évi elszámolási kötelezettségű kapott támogatásokkal a támogatók felé elszámoltunk.
Az SZJA 1%-ának felhasználásáról a www.forraswaldorf.hu honlapon tettünk eleget
kötelezettségünknek. Felhasználásáról az Adóhatóság felé benyújtottuk az elszámolást.
A nem céltámogatásokat az iskola fenntartására és az egyesület működésére fordítottuk.

4. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
A számviteli beszámoló részét képező mérleg szerinti eszközök a vagyon „megfogható”
megjelenési formáit, míg a források a szervezet vagyonának az eredetét (származását)
mutatják meg.
Az egyesület tárgyi eszközei (berendezések, felszerelések, számítástechnikai eszközök ) nem
képeznek jelenős tételt az eszközállományban, készletek pedig egyáltalán nincsenek.
Az eszközök soron a mérlegben a pénzeszközök dominálnak. Elemei és változásuk a
következő:
megnevezés
pénztár
bank
együtt

nyitó
462 eFt
1 680 eFt
2 142 eFt



változás
- 387 eFt
3 870 eFt
3 483 eFt
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záró
75 eFt
5 550 eFt
5 625 eFt
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A források közül a saját tőke az eszközök adózott saját forrása. Az egyesület induló tőkével
nem rendelkezik. A tőkeváltozás tárgyévben az alábbiak szerint alakult:
nyitó
-5 185 eFt

változás
36 eFt

záró
-5 149 eFt

A tárgyévi változás egyedül a gazdálkodási eredményből következett.
Az eszközök idegen forrásai a kötelezettségek. Összetételük és változásuk az alábbi:
megnevezés

nyitó

változás

záró

szállítók

1 271 eFt

-445 eFt

826 eFt

iskolával szembeni köt.

5 700 eFt

-1 700 eFt

4 000 eFt

költségvetési kapcs.

495 eFt

- 97 eFt

398 eFt

egyéb kötelezettségek

197 eFt

5 620 eFt

5 817 eFt

7 663 eFt

3 378 eFt

11 041 eFt

összesen

A szállítóállomány lejárat szerinti csoportosítása ( ezer Ft-ban):
360 napon túl lejárt

492

90 napon túl lejárt
30 napon belül lejárt
nem lejárt

2
19
313

Az iskola javára korábban bevállalt forráskiegészítésből 2010-ben a maradék 5 700 eFt-ot
rendezni tudtuk. Mivel az oktatás finanszírozása állami forrásból továbbra sem javult, az
adománygyűjtés is egyre nehezebb, az iskolának újabb veszteségét kellett megfinanszírozni.
Az eredménykimutatás sarokszámai a következők:
Összes bevétel
Összes ráfordítás
Tárgyévi eredmény

56 679 eFt
-56 643 eFt
36 eFt

A bevételek zöme támogatás, adomány, pályázati bevétel, amit az 5. pontban részletezünk.

A ráfordítások szerkezete az alábbiak szerint alakult:
Megnevezés

Összeg eFt-ban

Anyagjellegű ráfordítások

3 471

Személyi jellegű ráfordítások

1 445

Iskolának átadva
MWSZ-nek átadva
Büntetőkamat
Összesen

Ebből iskolához kapcs.
2 960

49 436

49 436

1 540

1 540

751

751

56 643

54 687
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5. A KAPOTT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA
Az egyesület 2010-ben az alábbi támogatásokat kapta működéséhez:

TÁMOGATÓ TÍPUS SZERINTI MEGNEVEZÉSE
Oktatási feladatok ellátására (továbbutalási
kötelezettséggel)
Egyesületi működésre (NCA, Munkaü.kp.)
SZJA 1%
Győr MJV
Adományok
Le: 2009.évi támogatás túligénylés
Összesen:

Támogatás
Összege Ft
36 996 063
2 636 970
765 480
1 000 000
20 071 856
-5 094 093
56 376 276

Támogatott cél
ld. 3.pont
ld. 3.pont

A továbbutalási célú költségvetési támogatások átadása részben bankszámlán illetve
pénztáron keresztül történt, részben az egyesület az iskola kötelezettségeit közvetlenül a saját
számlájáról egyenlítette ki.
A 2010. évi elszámolási kötelezettségű kapott támogatásokkal a támogatók felé elszámoltunk.
Az egyesület iskolához közvetlenül nem köthető költségeinek összege 1.956 eFt, melyet a
ráfordítások között elszámolt büntetés és terven felüli értékcsökkenés további 852 eFt-tal
növel.
Az egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások kimutatása
Az Egyesület vezetősége és a Számvizsgáló bizottság tagjai tevékenységüket önkéntes
tevékenységként végzik, munkájukért juttatásban nem részesültek, költségtérítést nem kaptak.
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