„A tegnapi nap elmúlt, a holnapi nap még nem született meg!
A mai napból kell a legjobbat csinálni!”

Carpe diem Rekreációs és Általános Képzési Alapítvány Kiemelten közhasznú szervezet

Közhasznú jelentés
2010. évre
(Adatok ezer forintban szerepelnek)
1. Számviteli beszámoló főbb számai
2009
2010
Összes közhasznúsági bevétel:
2.071
1.485
kiadás:
2.327
1.872
ráfordítás:
353
60
Éves pénzügyi eredmény:
256
- 387
Tárgyévi eredmény :
209
- 331
Az alapítványnak a megváltozott munkaképességűek által készített ajándéktárgyak
értékesítéséből 96eFt bevétele,ezzel szemben142eFt ráfordítása volt.
Társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.
2. Költségvetési támogatás felhasználása
Az alapítvány a központi költségvetésből normatív támogatásban nem részesült.
a) Az APEH az 1%-os felajánlásokból 2009-ben kiutalt 556 eFt 30%-át, 167 Eft-ot bérekhez és
járulékokhoz használtuk fel. A többit, 389 Eft-ot, a Rekreációs Agroturisztikai Központ
beruházás előkészületeinek kiadására tartalékultuk.
A 2010-ben kapott 365 eFt-ot hasonló célokra kívánjuk felhasználni.
b) Az NCA működési célú pályázatán 350 eFt-ot nyertünk. Felhasználása 2011. május 31-ig
történik meg.
c) A Munkaügyi Központtól kapott 491 eFt-ot a céljának megfelelően, bér és járulékfizetésre
fordítottuk.
3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.
A) Pénzforgalom
2009.
Nyitó pénzkészlet jan.01-én
2.043

2010.
1.692

Bevételek
APEH 1 %-os kiutalás
Támogatás
Alapítótól
önkormányzattól
Munkaügyi Központtól
magánszemélyektől
Pályázati úton nyert támogatás
ebből NCA-tól

556
500
160
99
12
260
-

365
491
575
350

Közhasznú bevétel
Kamat

378
106

51
3

Változás
82,8%
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Vállalkozás bevétele
Összes bevétel
Kiadások
Anyag- és anyagjellegű szolgáltatás
Személyi jellegű kifizetések
Egyéb szolgáltatások
Szervezet által nyújtott támogatás
Felhalmozási kiadások
Összes kiadás
Ebből vállalkozói célú közvetlen
közvetett
Záró pénzkészlet

267
2.338

96
1.581

434
380
1.207
143
525
2.689
294
68
1.692

485
697
692
24
116
2.014
82
60
1.259

67,6%

74,9 %

74,4%

A bevételek alakulásának tényezői
- Növekedett a Munkaügyi Központtól kapott támogatás. Bázis időszakban egy havi,
tárgyidőszakban öt havi bér- és járulékainak 70%-át kaptuk támogatásként.
- Szintén növekedés mutatkozik a pályázatokon elnyert bevételben. NCA-tól 2009-ben nem kaptunk
működési célú támogatást, 2010-ben igen.
- Az alapítótól csak egyszeri támogatást kaptunk, az előző évben, összefüggésben a célcsoportok
számának növekedésével.
- A társadalmi helyzetet tükrözi, hogy sem az önkormányzattól, sem vállalkozásoktól,
magánszemélyektől nem kaptunk támogatást.
- Az alapítvány szolgáltatására (oktatás) nincs fizetőképes kereslet. A vállalkozási tevékenység
eredményessége pedig azzal van összefüggésben, hogy május 1.-től megszűnt az alkalmazott
munkaviszonya, aki a tevékenységet koordinálta, irányította, szervezte.
- A kiadásoknál emelkedést a bérek és járulékok tétel mutat. Előző évben két hónapig, ez évben 4
hónapig volt főállású alkalmazottunk.
- egyéb területen a kényszerű takarékosság eredménye mutatkozik.
B) Kimutatás az alapítvány vagyonának alakulásáról
Megnevezés

Saját tőke
Ebből induló tőke
Tőke változás
Tárgyévi eredmény
ebből közhasznú tevékenységből
Vállalkozásból
Tárgyévi eredményre ható tényezők
Bevételek csökkenése
Nem pénzbeli bevétel
Kiadások csökkenése
(felhalmozási kiadások nélkül )
Ráfordítást jelentő elszámolások változása

Előző év
2.495
500
2.204
- 209
- 209
0

Tárgyév
2.118
500
1.995
- 377
- 331
-46

Változás
- 377
-209
- 168
-122
- 46

- 757
+ 10
+ 266
+313
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C) Tárgyi eszközök értéke
Bruttó érték:
Nettó érték

2009.12.31-én
2.330
708

2010.12.31-én
2.446
754

Vált.
+116
+ 46

Ez évben az eszközök beszerzési értéke 116 eFt, elszámolt értékcsökkenés 70 eFt volt.
4) Cél szerinti juttatás kimutatása
Természetbeli támogatás
Magánszemély természetbeni támogatása
Óvoda természetbeni támogatása
Napközis tábor természetbeni támogatása
Összesen:

1 főnek
3 főnek

5 eFt
4 eFt
15 eFt
24 eFt

2009.

2010.

556
99
655

365
491
856

655

350
1.206

5) Központi költségvetési szervektől kapott támogatások

- APEH az 1%-os felajánlásokból kiutalt összege:
- Munkaügyi Központtól
Központi Költ. Szervtől összesen
Pályázati támogatások
- Az NCA-tól
Összesen:

6) Vezető tisztségviselők, a kuratórium tagjai, felügyelőszerv elnöke, tagjai, tevékenységükért
díjazásban nem részesülnek.
Utiköltségtérítést 2 főnek, hat alkalommal, összesen 28.655,- Ft értékben fizetett az alapítvány.
Két fő kapott, önkéntes munkája elismeréseként tárgyjutalmat, 14,500Ft/fő értékben.
Ezen felül más résztvevőkkel együtt, mint szervezők, segítők részesültek a rendezvényeken
nyújtott szolgáltatásokból.
7) Szakmai beszámoló
•

•

Működött az SM (Sclerosis Multiplex) betegségben szenvedők Klubja. Rendezvényeiket a
Civilek Házában tartottuk. Előadásokkal, közös programokkal, szükség szerint ingyenes
szállítással segítettük a klub tagjait. Május 29-én Budapesten részt vettünk az SM Világnapja
alkalmából szervezett rendezvényen. Az „Élünk és alkotunk” című kiállításon a saját készítésű
termékeinkkel első helyezést értünk el., erre a rendezvényre 14 fővel utaztunk.
A Vöröskeresztes Klub is végezte hagyományosnak számító feladatait, úgy mint véradás
szervezése, ruhagyűjtés. Ezen kívül segítették az alapítvány egyéb programjait is. Aktívan részt
vettek Kulcson az április 17-i Egészségnap szervezésében és lebonyolításában. Délelőtt ingyenes
szűrővizsgálatok voltak (vérnyomás, vércukorszint, koleszterin, testsúly, magasság mérése,
ultrahangvizsgálat). Nordic wolking bemutatón részt vettek a Dunaújvárosi Acélbikák képviselői
is. Délután előadásokkal. Nagy siker volt az inkontinenciáról tartott gyakorlatokkal egybekötött
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•
•
•
•

•

tájékoztató. Kóstolással egybekötött diabetikus, lisztérzékeny, vegetáriánus ételbemutatóval
(receptosztással) és életviteli tanácsadással folytatódott a szakmai rendezvény. A KUBAK
(Kulcsi Baráti Kör) egyesülettel 5.éve, minden év október 5-én megrendezzük a
Világgyaloglónapot, 100-120 fővel. Az alapítvány a szervezésen túl gyaloglás közben
frissítőket, célba érkezésnél a teát biztosította, valamint a tombola tárgyakhoz járultunk hozzá.
Részt vettünk Kulcson a retro Május 1-i felvonuláson és az azt követő közösségi programokon.
Természetbeni támogatást nyújtottunk a Kulcsi Óvoda évzáró rendezvényéhez. Támogattuk 3
tanuló nyári táboroztatását (étkezési költségük átvállalásával.)
Júliusban, Kulcson vendégül láttuk a dunaújvárosi Családok Átmeneti Otthonának lakóit és
a nevelőit. Tanácsadással, kézműves foglalkozással, csónakázással egészült ki a kerti party.
Szeptember 18-án tartottuk, immár hagyományossá váló ”Civil etűd a templomkertben„”
rendezvényünket. Tájékoztattuk a résztvevőinket alapítványunk munkájáról, eredményeiről és
céljairól. Műsorral háláltuk meg az önkéntesek, segítők, támogatók munkáját és köszöntöttük az
érdeklődőket. Egy önkéntesünk kapta meg az alapítvány Boldog Díját, melyet idén
5.alkalommal ítélt oda a kuratórium, valamint néhányuknak virágcsokorral és könyvvel
köszöntük meg az idei évi munkájukat.
November 29-én került sor az Útközben projetkindítóra, amit az Esőemberek Szüleinek
Dunaújvárosi Egyesületével (ESZDE) közösen tartottunk. Tájékoztatást adtunk a Rekreációs,
Agroturisztikai Központ felépítéséhez nyert pályázatról, feladatokról és célokról. Jelképes
ajándékkal ismertük el azokat, akik a pályázathoz segítséget nyújtottak. Itt történt meg a
„Bazsikám, Édes..” sütőverseny közönség által odaítélt díjának átadása is. Vendéglátás, műsor és
tánc zárta a programot.

Működésünkről röviden:
• Az első félévben a Rosti Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskolában béreltünk egy irodát
az ESZDE-vel közösen. Második félévben ugyancsak közösen bérlünk egy Gagarin téren lévő
irodát.
• Az év első négy hónapjában volt egy főállású munkatársunk. Megtapasztalhattuk, mennyivel
sikeresebb munkát lehet végezni, ha nem csak az önkéntesekre számíthatunk.
• Vállalkozási tevékenységgel is próbálkoztunk, amíg az állományban lévő munkatársunk
szervezte az ajándéktárgyakhoz szükséges anyagok beszerzését, készítését és értékesítését.
• Számunkra nagyon fontos, hogy rendezvényeink nyitottak és mindenki számára ingyenesek,ezzel
is segíteni, enyhíteni próbálunk célcsoportjaink és támogatóink anyagi nehézségein, remélve,
hogy így szívesebben, gondtalanabbul jönnek közénk és dolgozunk, vagy ünneplünk együtt.
• Jelenleg az energiánk legnagyobb részét a beruházás előkészítése köti le.

Kulcs, 2011.04.25.

Dóka Marianna
kuratóriumi elnök
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