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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.
7.

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
A számviteli beszámoló
Beszámoló a költségvetési támogatás felhasználásáról
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A cél szerinti juttatások kimutatása
A kapott támogatások kimutatása
Az alapítvány 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 2008. évben is és a fő funkcióját, a Forrás Waldorf Iskola fenntartói teendőinek
ellátását a nehezedő financiális körülmények között is elvégezte.
Az egyesület tagjainak létszáma jelenleg 59 fő. A tagok tagsági díjat fizetnek, de sokkal
jelentősebb az önkéntes társadalmi munka, mellyel a tagság hozzájárul az egyesület
működéséhez.
2007. júliusában két önkéntes fiatalt fogadtunk 10 hónap időtartamra az Ötlet program
keretében, hogy nálunk ismerkedhessenek a munka világával. Egyikük az önkéntes időtartam
lejárta után a Munkaügyi Központ támogatásával további 7 hónapig állt az Egyesület
alkalmazásában. Munkáját az Iskola adminisztratív és beszerzési feladataiban látta el.
Az Iskola 2007-ben megvalósult szervezeti-működési átvilágítását követő szervezési
feladatok jellemezték a 2008-as évet az Iskola napi működtetése mellett.
További fontos teendő volt az Iskola hosszú távú működési feltételeinek biztosítása, ezen
belül a töltéstavai telephely Győrbe történő áthelyezésének előkészítése és megvalósítása,
valamint további bevételi források felkutatása, az Iskola népszerűsítése a tanulói létszám
növelése érdekében.
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 feszültséggel tudjuk biztosítani a napi
finanszírozást, hosszú távon pedig csak új források bevonásával tudunk stabilitást teremteni.
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A normatív állami támogatás egyre kisebb arányban fedezte a pedagógiai programhoz
szükséges kiadásokat, melyet az iskola létszámának közel 30%-os létszámcsökkenése tetézett.
Tekintettel arra, hogy az állami források változatlanok, meg kellett növelni a szülői
hozzájárulás arányát, és további támogatókat kerestünk a fenntartói feladatok ellátásához. A
növekvő szülői hozzájárulások szükségletét a szülők elfogadták, azonban mértéke több
családnál okozott fizetési nehézséget. Ennek ellenére – az iskola fennmaradását sok család
szívügyének tekintve – az egy diákra jutó vállalt hozzájárulás átlaga 23%-kal emelkedett az
előző évhez képest.
A 2008/2009-es tanévre sikerült a Városi Önkormányzattal megállapodást kötnünk, melynek
értelmében a Balassi u. 1. szám alatti iskolaépület egyik szárnyát használatba vehettük. Bérleti
díj nem kerül felszámításra, csak az üzembentartói feladatokat kell ellátnunk. A megállapodás
szerint az iskolaépület egészét 3 éven belül foglalhatjuk el, mely időszak végére a Madách u-i
ingatlanban egy Waldorf-óvoda elhelyezését kell megoldania az Egyesületnek.
A telephely Győrbe költöztetésével megoldhatóvá vált, hogy a 2007. májusa óta bérelt iroda
bérleti szerződését megszüntessük, és a 2 iskolai telephelyen lássuk el az Iskola és az
Egyesület adminisztratív feladatait.
A töltéstavai telephely beköltöztetése és az új telephely átalakítása, a Madách u-i ingatlan
állapota szükségesé tette egy a szokásosnál nagyobb léptékű karbantartási-felújítási munkák
elvégzését. Ebben – a Balassi u-i ingatlanszárny átalakításában és festésében – nagy segítséget
nyújtott az Önkormányzat, míg a régi épületek munkálatait az iskola szülői végezték el. Az
anyagszükségletet szülők, a Győrlakk ZRt és a Piktor Kft. tárgyi adományaiból, valamint a
Győr MJV által nyújtott, gyárvárosi ingatlanok felújítására kiírt pályázati támogatásból
biztosítottuk.
Szintén pályázati támogatásból (Ökotárs Alapítvány) sikerült a Madách u-i ingatlan udvarát
parkosítani, melyet azóta a diákok és a szülők gondoznak.
Az anyagi nehézségek takarékossági intézkedéseket tettek szükségessé mind az Egyesület,
mind az Iskola részéről. A piaci viszonyoknak megfelelő legalacsonyabb telefon- és
bankköltségeket sikerült megvalósítanunk, a napi beszerzéseket egyszeri nagyobb tételben,
lehetőleg akció keretén belül oldottuk meg a kisebb ráfordítás érdekében. Fejlesztésekre csak
céltámogatás és pályázati formában volt lehetőség. A pedagógus létszámot szükségessé vált
minimalizálni a bérkiáramlás csökkentése céljából. 2-2 kislétszámú osztály összevonására
került sor a 2008/2009-es tanévre, és várhatóan az oktatás átszervezése ezirányba fog
továbbhaladni a költségek csökkentése, a hatékonyabb eszközfelhasználás érdekében.
Az Iskola működtetése és a fenntartói feladatok ellátása a költségek további csökkentését
nehezen bírja el. Megoldásként a tanulói létszám növelésén túl szponzorok felkutatása,
bevételszerző események megszervezése, vállalkozási tevékenység beindítása, a szakképzési
hozzájárulásra való jogosultság megszerzése okán a szakképzés beindítása, az épület és a
rendelkezésre álló eszközök délutáni fizetős oktatásban való felhasználása merül fel
lehetőségként. Ezek kidolgozásában mind a tanári karra, mind a fenntartóra jelentős
feladatmennyiség hárul (tanterv kidolgozása, képzések szervezése, megfelelő helyszín
biztosítása), melyek átgondolását az Egyesület megkezdte. Megalakult az Iskola és az
Egyesület közös kezdeményezésére a szponzor- és a marketing csoport.
Az Iskola tanulói létszámának összetétele a 2007. évhez viszonyítva:
évfolyam

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

2007. szept. 15.

49 fő
44 fő
48 fő
7 fő


2008. szept. 15.

39 fő
24 fő
31 fő
11 fő
3
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ÖSSZESEN

148 fő

105 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:
• március 17. Húsvéti tavaszvárás
• április 28. A pünkösd jelentése ma
• szeptember 11. Kis kóstoló a waldorfból
• szeptember 25. A modern, önszerveződő közösség
• november 21. Kihívások a gyermeknevelésben
• december 11. Advent – karácsony – vízkereszt, hogyan ünnepeljünk?
Előadók voltak: Gyuricza László, Kécza András, Szilágyi Péter, Csörnök Enikő, Hermann
Mónika.
Rendszeresen működő csoportjaink voltak:
2007. szeptemberében szellemtudományi tanulócsoportot indítottunk 15 fővel, amely azóta is
3 hetente tartja foglalkozásait.
A csoport nyári tábort szervezett július 19-22. között Győrújbaráton „Kapcsolatok” címmel,
közösen a Jupiter Egyesülettel.
Jótékonysági rendezvényként december 8-14. között a Győr városi karácsonyi vásárban a
tagok és önkéntesek által készített karácsonyi ajándéktárgyakat árusítottunk, a bevételt a
Forrás Waldorf Iskolának ajánlottuk fel.
Tagszervezetként folyamatosan együttműködünk a Magyar Waldorf Szövetséggel.

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.

3. BESZÁMOLÓ A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL
Az Egyesület 2008-ban 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


Támogatás
Összege Ft

Támogatott cél

38 884 520
30 109 520
6 903 000
1 872 000
4

közoktatási normatíva
művészeti normatíva
helyettesítésére
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Egyesületi működésre

1 343 426

Munkaügyi központ

486 957

NCA
SZJA 1%
Összesen:

856 469
653 561
40 881 507

alkalmazott
foglalkoztatására
működési költségekre

A továbbutalási célú költségvetési támogatások továbbutalása az év során megtörtént, kivéve
az MWSZ felé utalandó összeget (ennek 50%-a került átutalásra december 31-ig, a
fennmaradó 50% átutalására a mérlegkészítésig került sor). Az oktatási normatíva 2008. évi
túligényléséből adódó 4 576 985 Ft visszafizetési kötelezettséget nem terheltük az Iskolára,
azt végleges pénzeszközátadásként kezeltük.
A 2008. évi közoktatási normatíva elszámolása kapcsán könyvvizsgáló ellenőrzési
kötelezettségünk nem volt.
A 2008. évi elszámolási kötelezettségű kapott támogatásokkal a támogatók felé elszámoltunk.
Az SZJA 1%-ának felhasználásáról a helyi napilap közlemény rovatában beszámoltunk.
A nem céltámogatások jelentős részét az Iskola fenntartására fordítottuk.
A 2008. év során az Önkormányzat további támogatást ítélt meg Egyesületünk javára, mely a
Madách u-i ingatlan kerítését felújítását, teljes cseréjét hivatott fedezni. A kifizetés utófinanszírozásban történik, 2 00 eFt összegben. A felhasználás határideje 2009. november 30.

4. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
A számviteli beszámoló részét képező mérleg szerinti források jelentik a szervezet
vagyonának az eredetét (származását), a saját vagyon az eszközök adózott saját forrása. Az
alábbiakban mutatjuk be a fontosabb forráselemeket és azok változásait:
Az Egyesület induló tőkével nem rendelkezik. A tőkeváltozás tárgyévben az alábbiak szerint
alakult:
nyitó
1 711 eFt

változás
-17 023 eFt

záró
-15 312 eFt

A tárgyévi változás bemutatása:
Összes bevétel
Összes ráfordítás
Tárgyévi eredmény

74 538 369 Ft
-91 561 753 Ft
-17 023 384 Ft

Az Egyesület záró kötelezettségállományát az utolsó havi bér és járulékai, a folyamatosan
keletkező és rendezendő kötelezettségek (telefon, közüzemi díjak, bérleti díjak), eseti
ráfordításként pedig MPI-nek, ügyvédnek, gazdasági munkatársnak fizetendő év közben
keletkezett számlák hátralékai alkotják, mindösszesen 848 eFt értékben. Ezen túlmenően az
Iskolával forráskiegészítésre kötött megállapodás alapján 10 500 eFt fenntartói kötelezettség
alkotja még a december 31-én fennálló kötelezettség-állományt.
A szállítói kötelzettségek lejárat szerinti csoportosítása:
>360 napon túl lejárt
>60 napon túl lejárt
<30 napon túl lejárt
nem lejárt
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A pénzeszközök állományának alakulása:
nyitó
1 708 eFt

változás
-798 eFt

záró
910 eFt

A pénzeszközök között található a véneki telek-beruházáshoz gyűjtött adományok összege. A
nyitó állományban ez 1 032 eFt-ot tesz ki. Az év során ez az összeg lekötésre került, melynek
kamata a véneki összeget növelte. Később az iskola működésére, a felhalmozódott
kötelezettségek kiegyenlítésére az alszámlán lévő összeg teljes egészében felhasználásra
került. A telek megvásárlására év végéig kaptunk lehetőséget. Az anyagi helyzetre való
tekintettel az Egyesület ettől az ügylettől elállt.
Az Egyesület a Forrás Waldorf Iskola működését 30 053 090 Ft közoktatási normatíva,
56 430 Ft érettségiztetés költségeinek fedezetére kapott OKM pályázati-támogatás,
6 903 000 Ft OKM Közoktatási megállapodási támogatás költségvetési továbbutalási célra
kapott összeggel támogatta.
A nem célzottan kapott támogatások jelentős részét az Iskola fenntartására fordítottuk,
közvetlen végleges pénzeszközátadással 26 554 998 Ft-ot, míg az iskola működtetéséhez
köthető térítésmentes szolgáltatásként 1 781 239 Ft-ot (jelentős tételek: épület bérleti díja,
közüzemi díjak, iskolai adminisztrációs szoftver díja, számítástechnikai eszközök lízingdíja),
mindösszesen 28 336 237 Ft-ot. Ezen kívül az Egyesület az Iskolával létrejött megállapodás
alapján további 10 500 000 Ft költségvetési kiegészítés átutalására tett vállalást.
Az OKM-támogatásból az MWSZ részére 936 000 Ft (a teljes összeg 50%-a) került
továbbutalásra.

5. A KAPOTT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA
Az Egyesület 2008-ban az alábbi támogatásokat kapta működéséhez:
TÁMOGATÓ TÍPUS SZERINTI MEGNEVEZÉSE
Oktatási feladatok ellátására (továbbutalási
kötelezettséggel)
Magyar Államkincstár
Oktatási Minisztérium
Közoktatási megállapodás - iskola felé
- MWSZ felé
Egyesületi működésre
Munkaügyi központ

Támogatás
Összege Ft

Támogatott cél

38 884 520
30 109 520
6 903 000
1 872 000
1 343 426
486 957

NCA
Interreg IIIA (2-3. szakasz)
SZJA 1%
Adományok
Összesen:

856 469
7 189 065
653 561
26 297 790
74 368 362

oktatási normatíva
művészeti normatíva
helyettesítésére
alkalmazott
foglalkoztatására
működési költségekre
diákkapcsolat kiépítésére

A továbbutalási célú költségvetési támogatások továbbutalása az év során megtörtént, kivéve
az MWSZ felé utalandó összeget (ennek 50%-a került átutalásra december 31-ig, a
fennmaradó 50% átutalására a mérlegkészítésig került sor).
A 2008. évi elszámolási kötelezettségű kapott támogatásokkal a támogatók felé elszámoltunk.
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Az SZJA 1%-ának felhasználásáról a helyi napilap közlemény rovatában beszámoltunk.
A nem céltámogatások jelentős részét az Iskola fenntartására fordítottuk.
Az Egyesület Iskolához közvetlenül nem köthető ráfordításainak összege 5 715 eFt, melyet a
működési pályázatok, a tagdíjak, és a fennmaradó nem céltámogatás összege fedezett,
valamint az évvégi záró kötelezettségállományban jelenik meg.

6. AZ ALAPÍTVÁNY 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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Statisztikai számjel: 18532384-9499-529-08
Bírósági nyt.szám:

Pk.T.KKH.6.1558/1996

Győri Waldorf Egyesület
9027 Győr, Madách u. 10.
tel.: 96/322-469

2008. évi
Egyszerűsített éves
közhasznú beszámoló

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

Győr, 2009. május 13.

Győri Waldorf Egyesület
elnök

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

Statisztikai számjel:

18532384-9499-529-08

Bírósági nyt.szám:

Pk.T.KKH.6.1558/1996

Győri Waldorf Egyesület
2008. évi
Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)
ezer Ft

Sorszám
a
1.

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

b

c

e

A. Befektetett eszközök

2.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

3.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

1 611

262

0

0

1 611

262

0

0

1 708

910

5.

B. Forgóeszközök

6.

I. KÉSZLETEK

0

0

7.

II. KÖVETELÉSEK

0

0

8.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

0

0

9.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

1 708

910

10. C. Aktív időbeli elhatárolások

6 830

30

10 149

1 202

11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

Kelt:

Győr, 2009. május 13.

Győri Waldorf Egyesület
elnök

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

Statisztikai számjel:

18532384-9499-529-08

Bírósági nyt.szám:

Pk.T.KKH.6.1558/1996

Győri Waldorf Egyesület
2008. évi
Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló MÉRLEGE
Források (passzívák)
ezer Ft

Sorszám
a

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

b

c

e

12. D. Saját tőke

1 711

-15 312

0

0

3 119

1 711

13.

I. INDULÓ TŐKE

14.

II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY

15.

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

0

0

16.

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

0

0

17.

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL

-1 408

-17 023

18.

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

0

0

0

0

8 368

16 514

19. E. Céltartalékok
20. F. Kötelezettségek
21.

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

22.

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

23.

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

8 368

16 514

70

0

10 149

1 202

24. G. Passzív időbeli elhatárolások

25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

Kelt: Győr, 2009. május 13.

Győri Waldorf Egyesület
elnök

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

Statisztikai számjel:

18532384-9499-529-08

Bírósági nyt.szám:

Pk.T.KKH.6.1558/1996

Győri Waldorf Egyesület
2008. évi
Közhasznú eredménykimutatás
ezer Ft

Sorszám
a
A.

A tétel megnevezése

Összes közhasznú tevékenység bevétele
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költésgvetésből
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb

2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel

Előző év

Tárgyév

c

e
76 807

74 538

73 530

66 323

0

0

49 893

38 885

300

0

23 337

27 438

3 147

8 045

0

0

102

118

28

52

0

0

B.

Vállalkozási tevékenység bevétele

C.

Összes bevétel

76 807

74 538

D.

Közhasznú tevékenység ráfordításai

78 215

91 561

Anyagjellegű ráfordítások

4 249

7 969

Személyi jellegű ráfordítások

3 219

4 049

233

271

70 515

79 272

Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

Rendkívüli ráfordítások

0

0

0

0

Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások

E.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

F.

Összes ráfordítás

78 215

91 561

G.

Adózás előtti eredmény (C-F)

-1 408

-17 023

H.

Adófizetési kötelezettség

0

0

I.

Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E-H)

0

0

J.

Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

-1 408

-17 023

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

Tájékoztató adatok
ezer Ft
A.

Személyi jellegű ráfordítások

3 219

4 049

2 212

2 957

0

0

0

0

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

220

97

3. Bérjárulékok

787

995

70 503

77 873

49 024

37 949

40 249

30 110

8 775

7 839

1. Bérköltség
ebből: megbízási díjak
tiszteletdíjak

B.

A szervezet által nyújtott támogatások
ebből: kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve
átadott támogatás
ebből: közoktatási normatíva
OKM közoktatási megállapodás

Kelt: Győr, 2009. május 13.

Győri Waldorf Egyesület
elnök

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

