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Közhasznúsági jelentés - Győri Waldorf Egyesület – 2011

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, feladatának elsősorban a felnövekvő új generációk, a
gyermekek és fiatalok nevelésének támogatását tekinti. Ennek érdekében szerepet vállal az
oktatás, a közösségi nevelés és a családi élet támogatásában egyaránt. Hisszük, hogy
munkánkkal hozzájárulunk ahhoz, hogy gyermekeink felelős felnőttekké, társadalmunk
tevékeny tagjaivá váljanak.
A Győri Waldorf Egyesület az alapító okiratában foglalt célok megvalósítása érdekében
működött a 2011. évben is és jelenlegi fő funkcióját, a Forrás Waldorf Iskola fenntartói
teendőinek ellátását a nehezedő financiális körülmények között is elvégezte. Ezen és egyéb
céljai (közművelődési és közösségi programok, öntevékeny csoportok szervezése) érdekében
tevékenykedett.
Az egyesület időszaki működési költségeit adományokból, pályázatokból, az 1%-os
támogatásból és tagdíjakból fedezte. Az Egyesület vezetősége és tisztségviselői
tevékenységüket önkéntesen végzik, munkájukért juttatásban nem részesültek.
A tagok tagsági díjat fizetnek, de sokkal jelentősebb az önkéntes társadalmi munka, mellyel a
tagság hozzájárul az egyesület működéséhez.
Rendezvényeink, programjaink nyilvánosak, minden érdeklődő számára nyitva állnak,
jellemzően ingyenesen illetve önkéntes hozzájárulás alapján látogathatók.
Az egyesület ügyviteli teendőit az időszakban, részmunkaidőben 1 fő gazdasági munkatárs
látta el, a könyvelést önkéntes munkával oldottuk meg. Az irodahelyiség a Győr Város
önkormányzatától bérelt épületben működik.

A Forrás Waldorf Iskola fenntartói feladatainak ellátása
Egyesületünk a tavalyi év során fő funkcióját, a Forrás Waldorf Általános Iskola, Gimnázium
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartói feladatát, az iskolaműködés anyagi, jogi,
adminisztratív, közösségi hátterének biztosítását a tovább nehezedő pénzügyi körülmények
között is elvégezte.
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Az anyagi nehézségek miatt fejlesztésekre az egyesület nem gondolhatott, a működés
finanszírozása minden pénzeszközt felemésztett. Nem sikerült megoldani az iskolavezetési
problémákat sem: az igazgatói pályázat nyertese visszariadt a feladatoktól és próbaidő alatt
távozott. A gazdálkodás napi feladatait és az iskolaépület és udvar rendben tartását önkéntes
munkatársak, szülők és tanulók bevonásával lehetett csak biztosítani.
Mindkét iskolaépületet az egyesület bérli. A Madách utcai telephely nem bővíthető, viszont
a győri Polgármesteri Hivatallal történt megegyezés alapján további tantermeket kaptunk a
Balassi utcai épületben, így az új tanévben 2 osztályt a régi épületből az újba költöztettünk,
ahol nagyobb tantermekben folytathatták tanulmányaikat. Az új 1. osztály számára pedig két
kisebb tantermet nyitottunk össze a régi épületben. Az átalakítási és felújítási munkálatok
képezték a nyári hónapok legfontosabb teendőit – a szokásos módon, túlnyomórészt
adományokból és önkéntes munkával megoldva –, aminek eredményeként barátságos
környezetben kezdhették diákjaink az új tanévet is.
Az iskola működtetése és a fenntartói feladatok ellátása a költségek további csökkentését nem
bírja el. Megoldásként a tanulói létszám növelésén túl szponzorok felkutatása, adományszerző
események megszervezése merült fel lehetőségként. Így sikerült iparűzési adó visszaforgatás
címén az iskola részére a győri önkormányzattól 3 600 eFt adományhoz jutni. Nem nagy
összegű, de ígéretes volt az ÖKO-SPED Kft-vel kötött támogatási megállapodás az
újrahasznosítható hulladékok begyűjtése tárgyában, de év végére a megállapodást anyagi
okokra hivatkozva felmondták.
Az Iskola tanulói létszáma a korábbi évekhez viszonyítva:
Évfolyam
1-4.osztály
5-8.osztály
9-12.osztály
13.osztály
Összesen:

2009.09.15
38
28
38
5
109

2010.09.15
62
33
58
10
163

2011.09.15
68
41
53
13
175

Az új tanévi költségvetés elkészítésekor az anyagi nehézségek további takarékossági
intézkedéseket és forrásgyűjtést tettek szükségessé mind az Egyesület, mind az Iskola
részéről.
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.
Közművelődési programok:
 2011.február 22. Az nevelés, mint gyógyító erő - N. Tóth Klára gyermekpszichológus
 2011.március 8. A második hét év a gyermek életében - Gyuricza László
 2011.április 20. Rudolf Steiner gyermekneveléssel kapcsolatos életműve - Gyuricza
László
 2011.május 21. Pünkösd váró előadás
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 2011. június 9: A női test működéséről nőknek és férfiaknak egyaránt - Hoppál Bori
testtudat oktató
 2011. augusztus 3.: A szellemtudományi tanulócsoport egész napos nyílt
műhelymunkát tartott „Az ember 7 éves életciklusainak vizsgálata” címmel, melyen a
csoport tagjain kívül további érdeklődők is részt vettek.
 2011. szeptember- december: Liszt Ferenc képzőművészeti emlékkiállítás elkészítése
és bemutatása több helyszínen (Győr városháza aulája, Zsinagóga, Forrás Waldorf
Iskola, Győr, Széchenyi tér, Pápa)
 Nyilvánosan meghirdetett előadásokat szerveztünk életvezetési, önismereti,
gyermeknevelési témákban a Kehely Klubban illetve az iskolában:
 2011. október 7. Tudomány és spiritualizmus - Gyuricza László
 2011. október 25. A gyermek, a gyermek fejlődése orvosi szemmel – Dr. Kiss
Zsuzsanna
 november 27. Kisböjt – Krisztus négy adventusa - Balaskó Attila
Kiadványaink:
 Előző években összeállított kiadványainkat újra sokszorosítottuk és terjesztettük.
 Ezek: Waldorf – minden amire képes lehetsz: tanulmányok, előadások a magyar
közoktatás helyzetéről, a Waldorf-pedagógia válaszairól a kihívásokra.
 Szent Mihály hava
 Szent Márton
 Karácsony: történetek, az ünnep eredete, hogyan ünnepeljünk gyermekeinkkel
 Kikelet, nagyböjt
 Húsvét.
 Október folyamán az aktuális szent Márton kiadvány újraszerkesztése folyt a szebb
megjelenés érdekében.
Rendszeresen működő csoportjaink:
A szellemtudományi tanulócsoport, közös szervezésben a Jupiter Egyesülettel és a
Dubravszky László Alapítvánnyal – 3 hetente szerdánként tartja foglalkozásait, melyek a
nyáron is folytatódtak. Idén ősszel új könyv közös feldolgozásába kezdünk (Rudolf Steiner:
Általános embertan mint a pedagógia alapja) – ennek kapcsán új érdeklődők is csatlakoztak
csoportunkhoz.
„Tündérképző” a gyerekek számára a nyári szünet után ismét tovább működött. A program:
mese, ének, játékok, kézimunka, szokások felelevenítése az aktuális ünnepekhez, időszakhoz
kapcsolódva.
Egyéb programok:
 Április 26: családi tavaszköszöntő kirándulás a Bakonyba.
 Már hagyományként (2. éve) családi táborozást szerveztünk a nyári szünetben - ezúttal
Fonyódon, augusztus 4-7. között -, ahol köszönetként éves munkájukért vendégül
láttuk az iskola tanárait is családtagjaikkal együtt.
 Egészségbörzét rendeztünk május 17-én és október 3-án, ahol 20 perces ingyenes
kezeléseken, tanácsadáson vehettek részt az érdeklődők.
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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
– nem könyvvizsgáló, hanem alapszabályunk értelmében számvizsgáló bizottságunk
ellenőrizte.

3. BESZÁMOLÓ A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL
Az Egyesület 2011-ben az alábbi költségvetési támogatásokat kapta működéséhez:

TÁMOGATÓ TÍPUS SZERINTI MEGNEVEZÉSE
Oktatási feladatok ellátására (továbbutalási
kötelezettséggel)
Magyar Államkincstár

Támogatás
Összege Ft

Támogatott cél

36 685 669
36 685 669

Egyesületi működésre

1 554 821

Munkaügyi központ

396 000

NCA
SZJA 1%

296 500
862 321

Összesen:

közoktatási normatíva

alkalmazott
foglalkoztatására
működési költségekre

38 240 490

A továbbutalási célú költségvetési támogatások továbbutalása a fenntartott iskola felé
megtörtént.
A mérlegben kimutattuk a 2009.évi normatíva túligénylés 83 eFt-os összegét, ezt nem
hárítottuk tovább az iskolára.
A közoktatási normatíva elszámolása kapcsán könyvvizsgálói ellenőrzési kötelezettségünk
nem volt, a Magyar Államkincstár a normatíva igénylés szabályszerűségét 2011.dec. 31-ig
ellenőrizte.
A 2011. évi elszámolási kötelezettségű kapott támogatásokkal a támogatók felé elszámoltunk.
Az SZJA 1%-ának felhasználásáról az előírásoknak megfelelően az adóhatóságnak teljesített
adatszolgáltatással tettünk eleget elszámolási kötelezettségünknek.
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.


5

Közhasznúsági jelentés - Győri Waldorf Egyesület – 2011

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
75 eFt
5 550 eFt
5 625 eFt

változás
3 eFt
181 eFt
184 eFt

záró
78 eFt
5 731 eFt
5 809 eFt

A pénzeszközök között szereplő 3 850 eFt egyenlegű értékpapír számla az iskola következő
évi kiadásokra lekötött pénzeszközeit tartalmazza, vele szemben a forrás oldalon rövid
lejáratú kölcsön áll.
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
-5 149 eFt

változás
2 349 eFt

záró
-2 800 eFt

A tárgyévi változás egyedül a gazdálkodási eredményből következett.
Az eszközök idegen forrásai a kötelezettségek. Összetételük és változásuk az alábbi:
Megnevezés
szállítók
iskolával szembeni köt.
költségvetési kapcs.
egyéb kötelezettségek
összesen

nyitó

változás

záró

826 eFt

-177 eFt

649 eFt

4 000 eFt

4 000 eFt

398 eFt

-217 eFt

181 eFt

5 817 eFt

- 2 398 eFt

3 813 eFt

11 041 eFt

3 378 eFt

8 643 eFt

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

215

90 napon túl lejárt

1

nem lejárt

433

Az iskola javára 2010-ben bevállalt forráskiegészítést 2011-ben év közben rendezni tudtuk, de
az év végén újabb azonos összegű kötelezettségvállalásra került sor. 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

72 137 eFt
-69 788 eFt
2 349 eFt
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A bevételek a következő tételekből tevődnek össze:
- költségvetési támogatás a 3.pont szerint

38 240 eFt

- önkormányzati támogatások

3 600 eFt

- adományok

29 594 eFt

- pályázatok

293 eFt

- egyéb

440 eFt
Összesen:

72 137 eFt

A ráfordítások szerkezete az alábbiak szerint alakult(eFt-ban):
Megnevezés

Összeg eFt-ban

Ebből iskolához kapcs.

Anyagjellegű ráfordítások

3 815

2 874

Személyi jellegű ráfordítások

1 395

1 395

63 964

63 964

Iskolának átadva
Beruházás kivezetés

160

Egyéb

454

269

69 788

68 502

Összesen

5. A KAPOTT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA
Az egyesület 2011-ben az alábbi támogatásokat kapta működéséhez:

TÁMOGATÓ TÍPUS SZERINTI MEGNEVEZÉSE
Oktatási feladatok ellátására (továbbutalási
kötelezettséggel)
Egyesületi működésre (NCA, Munkaü.kp.)
SZJA 1%
Győr MJV iparűzési adó visszaforgatás
Adományok
Összesen:

Támogatás
Összege Ft
36 685 669
692 500
862 321
3 600 000
29 593 874
71 434 364

Támogatott cél
ld. 3.pont
ld. 3.pont
ld. 3.pont
iskola fenntart.
iskola fenntart.

A továbbutalási célú költségvetési támogatások átadása részben bankszámlán illetve
pénztáron keresztül történt, részben az egyesület az iskola kötelezettségeit közvetlenül a saját
számlájáról egyenlítette ki. Az adományok kivételével a támogatókkal rendre elszámoltunk,
az adományokról pedig a mérleg jóváhagyását követően a honlapon tájékoztatunk.
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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