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I. Ánet {Nos nÉ sz

1, AszBnw2BrBBMur,q'rÁsA,

Az egyesú {etek a tagok a Waldod pedag gia ilapján m köd  Óvoda é s Iskola fenntattásáta hozták \é tte

1997-ben.

Az egyestilet elnöke: FazekasJ zsef Szeverin önálló ké pviseleti jogkönel

Az egyestilet felügyet  testí ilete: 3 tagból alló felügyel   bí zottság

Az Egyesület tevé kenysé ge:
- ké t csoportban = 35 gyermek Waldotf pedagógia alapelvei aJapján törté n  óvodai nevelé sé t

biztosí tó óvoda Í enntaftása
- izenhátom osztályban, é vfo|yamonké nt egy osztá)7yd,290 (+ 10 rrngántanuló) gyermek Waldorf

pedag g1a alapelvei ilapján törté n  alap é s közé pfokú  oktatását biztosí tó á\talános iskola é s

gtnnáztum Í enntattása

Az egyesület szé khelye: Gödöll ' Tessedí k Sámuel u. 4.

Az egyesület könywezeté s e : kett s köny,vitel

A beszámoló Í otnája: Egyszer sí tett é ves beszárnol  ,,Á'' váItozaú  mé rleggel é s K zhaszntl
eredmé nylevezeté SSel

A beszámotót ké szí tette: Lukácsné  Centner Györgyi mé degké pes könryel  (reg.sz.: 116103)

A2o12. é vi mé tlegé v zátása:2013. mátctus hó 31.

^2012. 
é vi mé rleg fordulónapia:201'2. december 31.

Az Egyesií et gazdalkodását a tagg1ú lé s áItil j váhaEvott költsé gveté s szabilyozza' amely költsé gveté st a

ped"g6g1ai é vhez tgazodóan mináin é v szeptembet 1. é s következ  é v auguszh'rs 31 kózötti id szakta

ké szí tenek el.

A beszámol  adatu könyzvizsgálatta| _ a jogszabáIyok maradé ktalan betartása mellett - nem kertrltek

alátámasztásru'
Az Egyesirlet mé degen kí vtiü köte1ezettsé gekkel nem tendelkezik.

Az Egyesir1et f bb tevé kenysé gei é s ptogramjai: az altila fenntartott inté zmé nyek gazdáIkodásának

támogáí Ása, ftnanszirozása' kooidináIása é s ellenórzé se' Ennek sotál tátsadalmi közös szüksé gletek

kielé glté sé t vé gzí  (közoktatási inté zmé nyek fenntartása). Lz inté zmé nyek, illetve az egyesület tendezvé nyei

mí ndenki á|ti 1átogathat ak az egyesulettel va1ó jogviszonytól függetlenul. Áz egyesii{et iltal fenntartott

itté zmé nyekbe neÁ csak az egyesirleti tagok gyermekei játhatnak. A tevé kenysé g vé gzé sé hez a szüksé ges

er forrásokkal tendelkezik a szewezet' meÍ t:

a) az egyesulet é ves összes bevé tele 2)72-ben 202'098 eFt
b) a2072. é i ad zott eredmé nye 8'932 e Ft volt'
.j a szemé lyi jellegu ráf'otdttása 2012. é vben 724.386 Ft volt (beleé rwe a fenntartott inté zmé nyek által

eÍ Í e 
^ 

,i1r^ fordí tott összegeket az tskoIánd' 102,768 eFt, az óvodánál 13.308 eFt; az Egyesületné l:

8.310 e Ft), amely összesé gé ben is meghaladja az összes bevé tel 67o/o'át.



3

társadalmi támogatottsága egyé rte1mí ien kimutathat  a sziI i tárnogatások é s egyé b szetvezerl
támogatások tükré ben. A szewezet szolgáItatásu L szervezet testti{eti tagain, mrrnkavállalóí n é s

önké ntesein kí vul bánnely más szemé Iyek számára is korlátozások né lkul hozzáÍ é rhet ek,
vaiamennyi pIogÍ am nyitott, bátlr,'t láto gathatja, publikált.

az Egyesirlet áItú  fenntartott inté zmé nyekben a szemé lyi jeileg  ráfordí tások meghiladjá.k az
összköltsé g 50%-át.

2. A szirvrutrrr por-Itrre r'  vottÁs.nr

A szervezet számviteli poltttkájának összeállí tásakot figyelembe vette a számviteh töwé ny alapeIveit. Ez
biztosí tja azÍ 'hogy beszámol ja te hsan mvtatja a szetvezet jelenlegi vagyoni é s pé nzügyi beIyzeté t, é s a mu
he|yzet alapján a jóv beni tervek is kirajzolódnak.

A szerrezetbeszámolásí  kötelezettsé gé t a kett s köny'v'vitel tendszeté ben egyszerüsí tett é ves beszámoL vaI,
azon belul "A" váItozaú  mé rleggel é sk zhasznú  eredmé ny-kimutatással teljesí ti.

A könyvelé sre kiadott számlacsopottokat, szán7ákat, al- é s té szLetez  száriákat' azok számjeleit é s

megnevezé s é t a szánlatikötbe fogja össze. A szátriatuk t é s a szöveges szárrllarcnd együtt teszi lehet vé '
hogy a köny"veit a számviteh törvé ny e| tásu szerint vezesse.

A felmerrilt költsé geket elsódlegesen az 5. szárriaosztáJyban _ az áItaJa fenntaÍ tott inté zmé nyek költsé geinek
ktilön aIszámlán tötté n  gy jté sé vel tart1a nytlván' me1y szárrJák egyenlegé t é v vé gé n a 8-as számlaosztzIyba
vezeí  át- Az 5. szátiaoszály megfeleI  tagolásáva7biztosit1a, hogy mind a ktils , mind a bels  információk
rendelkezé src á]l)anak. A 6-7 szánlaoszta)yokat flem nyitotta meg.

A tendkí vüli bevé teiek é s kiadások között azokat a té teieket mutatja ki, melyek nincsenek összefuggé sben a

szokásos szetvezei tevé kenysé ggel' vagy é té kük, összegük miatt nem min sirlnek szokásosnak. A gazdaság1

esemé nyek té teles feltrlvizsgálata során kell eldönteni, hogy melyeket kell tendkí r,rrli ráfordí tások, illetve
tendkí vtiü bevé telek k zé  átv ezetnt.

A szewezet abeszámo\  összeÁ|lí tásánáI az alábbi é rté kelé si eljfuásokat a)kaknazta:

A ké szletek é rté kelé se FIFo módszetel (té nyleges'beszerzé si áron) töté nik.

Analitikus nt]t7vántartást vezet a szefvezet a vev i követelé sekr l é s a száIltt í  tartozásokt l. A munkabé tek
é s egyé b szemé lyi jelleg  kifizeté sek analitikus n5lilvántattási kötelezettsé gé nek a bé rczámfejté s kereté ben
tesz eleget.

A ké t, vagy több é vet é rint  gazdaság1 esemé nyek etedmé nyte gyakorolt hatásának kisz té sé re aktí v é s

passziv id beii elhatátolás szánlát aIkilmaz.

A mé degké szí té sig a tevé kenysé gfo|ytatásának ellentmond  té nyez , vagy körulmé ny nem ál1 fenn.

d)

e)
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II.

A Jelen jeienté s 1. sz. mellé kleté t ké pezi a számviteli törvé ny szerí ntj. egyé b szervezetek közhaszní l
egyszer sí tett é ves beszámol ja valamint a 2' s2. mellé kletben kerult csatolásra a közhasznit
eredmé nylevezeté s.

Fenti beszámolóban k zzé tettadatok _közhasznis, tevé kenysé ggel kapcsolato.s kiegé szí té sei:

1. A l{ÖtrsÉ ewzust Ttí *roelrÁs rButl'szNÁtÁ&iN,qK nBivÍ urÁ'rÁsÁ'

TtEoí ttí .nÉ Jtó Tfuoí .tfu T{moí .tí rl cal
@í h.t&o'a.!

El.zfulÜ
bat&tdcj.

Taeí .t&  .l*í G trGlb.'ní fu ö.'zGí G
Elózó

é Y(cllbcl
É Á'üÚ1rGí

T&aÉ vbn
pó!'ú sdr6í

&vé tLé 2ó é vtcl}b.n
Pé !'lilyilGí

tuasreb!
Pé n'ürdl.a

röv.tlc'ó

)kb6r MnlB#d@ W&lí btÁé B
'üd&i 

fuoga&
!,!,!r!,;:::'ll

1l l7a9!
ijii:I iiii:i:i:iiliii ii]iI::i:

t1 173 913 :lt tlutli:tl :t)tltlulltlt:11 lr 179 914 I I 173 91S

:&@!relesÉ s tuL t% L9@.Ot.O o o

2013.01, i * 494 rI2 64 394 rr2 e 394 t!2

o 82%L4 o &2$ 1g o 76 B 026 o 78 B 026

Az Egyestilet -a költsé gveté si támogatások teljes összegé t közhaszn  tevé kenysé gte: az áLtala fenntartott
inté zmé nyek (Óvoda valamint Átalános iskola é s Gimnázium) fenntartásáta fotdttotta.

Lz SZJA Í ela)ánlások l%-áb I származ  bevé telek technikai jelleg  hilbára bivatkoz  NÁV eljárás
IefoIytatása miatt2072.12.31'. után é rkeztek Egyesrrletünk elszámolásí  szárriájára'

Aktjv munkát vé gz  önké ntesek számai több, mint 30 f , akik önké ntessé gi szer dé s ketetein belirl
tevé kenykednek az Egyesulet javára. Egyesií etünk a 2005. é vi DOOCVIII. törvé ny 12.s (2) bekezdé se
alapján a NEFMI álta1 kiadott 7320-1l2072./F'sELY szárnihatátozatban a 2697. SoÍ Szám alatt felvé telt
nyert 

^z 
önké ntesek nyl7vántattásába. Az önké ntesek tevé kenysé ge altaIvé gzett munka etedmé nyeké nt az

egyesriletnek átadott bevé tel teljes mé rté kben átadott az afta7a fenntartott inté zmé nyek té szé te.

2. A VeevoN pautaszNÁtÁsÁult re.pcsotaros puurerÁsor

K zhasznú  cé ú ú  m ködé ste kapott támogatások té szletezé se, támogatási Ptogtam keteté ben
vé gleges jelleggel f,e]hasznzí It ös szegek kimutatás a:

Megnevczé B
öezzeg

l.tian eFtöan
(özponfl költsé gveté stól a kóltsé gvetesl törvé nyben meghatármtt nomtÍ va 64 394 1r2 Ft

cktatást Í ú niszté rtm mú kÖdé sl támogatás 11 r73 913 Ft

sremé lÍ  Jövedelemdó l%a -Ft

IÍ özPontt Lölt'é gvé té ltöl t&pott tÁmogatátol öBt'€3ea: 76 66E ()26 Ft 76 568

Megállapodás alapján kapott támogatások 97 047 135 Fr

ógré b támogató s4treretektól kapott támogatások (EURowoRLD szÖv., clvtl edomany@ásl Arap) 6 425 336 Fr

EÍ yé b tóÉ ogeté 6ok ör.ze3enl LOg 4?2 47LFt LOg 472
xÖanesavÚ ctLÚ MtixÖDtsRE ráPorT TÁMoGtrTÁsoE osg@sEN: 179 040 496 Ft 179 0,rO
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PláIyáz a ti ú  ton nyett t ám oga t á s ok té  s zI e tez é  s e

I{ z h a s zn ú  te vé kenys é gb  I s z átm az ó egyé  b b e vé  tel ek té  s zI e tez é  s e

Anyagjelleg  áfotdí tá s ok té szletezé s e

Megnevezé s
öcezeg

Ftöm etr'töan
]SIRIBIRI páyáatl támogatás IAMoP 5. 5. 1. /B_1 1 / 1 -20 1 1) to 664 I 19 Fr

PÁLYáZAT! UToN NYERT TAMoGATASoE osszEsDN: ro 668 t19 Ft 10 668

Megnevczé s
Oaszeg

l't{an eFtöan
romNátor é s tatemek oktatásh@ kapcsolódó hffiaosí tása 405 293 Ft

KÖzIAszrTÚ TE\É I@!Í YSÉ GBóL sztEJ AzÓ E cYftB BEVÉ TEL ÖssztsDil: 405 293 Ft 405

Megné vezé t
öszzag

Ftöen eFtóan
{apott kmtok 293 373 Ft
irfolyamyeresé g 4 020 949 ft
cé ltártalé k feloldása -Ft
Tagdi| bevé lelek 50 000 Ft

Kerekité st különbózet -Ft
Ielefon hw4árulás 30 570 Ft

Iskolaj folyNÓi telefonké szülé k é me-bevé tele 670 Ft

Eg/é b 50 000 Ft

EGYEB BEVETELEI( OSiS@SEN: 4 446 812Ft. 4 446

Megu€vé zé ó

Öaazeg

lvodában
felmeriilt költBé t

Istoltlbea
felmeriilt költgé g

Egyegiiletné l
felmcrült kö1t9é g össz€een eFtdan

rodsrer 80 807 Ft 80 807 Ft

's/é b 
myagköltsé gek -Ft

iázkÓltsé g 661 930 Ft l 209 278 FÍ I 871 208 Ft

'lektromG 
energta kÓltsé g 81 537 Ft 8l 537 Ft

trí z é s csatomakóltsé g é s hulladé kkerelé s t24 702 F't r24 7c2 Ft
P6ta költsé g 37 397 Ft 37 397 Ft
relefon- é s lntemet költsé g 11 330 Ft r73 067 Ft 294 373 Ft 474 770 Ft
Kazán üZmelteté s 270 000 Ft 270 000 Ft
jremé tsállí tás 38 285 Ft 3a 285 Ft
Renderyé nyek' toborás költsé ge 251 813 Ft 25r 8r3 ft

'pület 
bé rleü dÍ |a 35 889 120 ft 35 889 r20 Ft

üZmelteté sl dij 270 000 Ft 270 000 ft

'ryé b 
bé rleü di|ak r87 664 Ft 187 6& ft

}s/é b tgé nybevett salgáltatások 3 703 718 Ft 3 703 718 ft
üküldeté sl költsé gek 79 773 Ft 79 773 Ft
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Megnevezé s

öslzeg a

Óvodábaa
felEcriilt költgé g

IgtolÁbaa
felEerült költ3é g

E8ye3üIettré l
felmeriilt kt'lt8é g o5B2€Bea eFtáan

nformflkal költgé g 585 000 ft 5a5 000 Ft

lság' folyóht költsé gel 16 328 Ft 16 328 Ft
]mkkólt8é g 376 147 Ft 376 1,47 Ft
]iáNí tásl dil 319 278 Ft 319 278 Ft
(önyvelé s' könywtagátaÍ 3 160 3lO Ft 3 160 3r0 Ft
jávetsé gt tagd! 200 000 Ft 200 000 Ft

'ryé b: 
hatoságl d.' btztNÍ tást d.' fogl.eü.ellál 'ft -Ft 3 905 711 Ft 3 905 711 Fl

ANYAG'ELLpG{' nÁro*'pfrÁsor
Összpsptv: 9t7 784 Ft 1 652 345 I.r 49 357 439 rt 51 927 50a Ft 51 928

Szemé Iyi jellegií  táfotdí tások té szIetezé se

É tté kcs  kken é  s té  s zle tez é  s e

Egyé  b táfordí tá s ok té  s zI e tezé  s e

ltregnevezé e

öaezeg

Óvodában
felmGrtilt Lölt3é E

13Lolában
felmeriilt töltsé g

pgyeBületné l
felmeÍ iilt kölbé g Öaszgen eFt{an

Bé rköltsé g' megbásl dÍ Jak 6 060 000 Ft 6 060 000 Ft
MWkábaJfu ás ktg.té rí té se 57 413 Ft 57 413 ft
Jólé sl é s kultuáts költsé gek rr85 000 Ft 445 000 Fr

{yugd{ é s egé s6é gb'ztositást Járulé k I 593 225 Ft 1 593 225 Ft
)aJát gk. htv. vé lú  h6a.kt€.t€rí té se 114 790 Ft 1 14 790 Ft

szE;]í É lb'-al ;rDLLE'oÚ nÁronofrÁsox
ÖssaspN: -I.t -F.t 8 3rO 428 F.t 8 310 424 Ft I 310

Meglevezé 3

ösezag

Óvodábaa
felmerült tölt.é g

13toláben
felEeriilt költ3é g

E$/é 3ülotaé l
felEeriilt tört3é g Ösgz€gen eFtóa.D'

]árgd eszkózik tery srerlnü é Í té kcsökkené se -Ft -Ft 3 696 r07 Ft 3 696 107 Ft
Kls é rté kú  eszköuök é rté kcsökkené se 280 440 ft 280 440 Ft

É nrÉ xcsötgÍ ENÉ s ÖsszEsEN: - Ft -l.t 3976ru7 Ft 3 976647 Ft 3 976

Megnevezé e

Öaszeg

Óvodában
felEé rtilt kö'ltgé g

Isto1áb8n
fé lEerÍ ilt költgé g

Egyé 8üIctné l
felmé riilt költgé g osa'é se! eFtóan

Ré sresedé sre, klvetelé sre elszmolt é rté kveszté s -Ft -ft
FenntáÍ tól támogatás 14 793 000 Ft 102 752 460 Ft -Ft u7 545 460 ft
Kerekí té sl kú lónböret 278 Ft 274 F-t

s.cs.sz. vé gtörleszté sre kapott adomány átadása 7 500 000 Ft 7 500 000 Ft

lnté mé nyek cé latn átvett támogatások átadása 408 400 ft 408 400 ft
Behajthatatle klvetelé g (FISE) leÍ rása 72 000 Ft 72 000 F.t

-Ft -ft

EGTÉ B RÁF'oRDfrÁsoK ÖsszDsEN : 14 799 000 rt LO2762 4@ra 7 980 678 rt 125 526 13A ll.r |2ó62Í J
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mií vele tek táfotdÍ tás ain ak té s zletezé  s e

lrlegnevezé e

Óaezeg

Óvodában
felmeriilt költté g

IskolÉ baE
felmerült költ9é g

Egyc8iilet!é l
felm€rült költgé g Ösgz€oen eFtöan

Hltelkmt 3 425 739 Fr 3 425 739 Ft
irfolyaÍ vesztesé g -Ft -Ft

PÉ NZÜGYI RÁF'oRDfTÁsoK lsszDsEN : -Ft -Ft 3 425 739 rr 3 425 739 l.t 3 426

tÍ uttrtá! E€n6czé 'c
Juttdár öszcgc változa.

B,l z  é J T&gr & öllz4

\' ltí özbasznú  tGYé LGnyBé g kcÍ .té bcn nÉ Jtott támogrtÁ.ok (I+[+uI) 156 386 766 Il! 120 tr6 589 Ft 78.81o/o # 270 t77 Ft

I. Pé ozbcll JuttatÍ 'ol ö3.266 (.+b) tzl r22 &aFt ll7 ó4ó 8o ?t tI,oóVl 3 576 9,t8 Ft
a adóköte]esen -ft
b) adÓmentesen r21 122 40A Fr 117 545 460 Ft s7,o5% 3 576 948 Ft

tr. 

'T@ó.z!tbcnl 

Jutt8tlirol ösa6 (s+b) 36 263 3óa Ft 2 370 129 rt ?,29fi1\ 32 BB229Ita
a) ladókötelesen
Dl ]adÖmentesen 35 263 358 Fr 2 571) 129 t\ 7.29q

m. pE é b Juttdlt ot ög'acn: ,Ft

EgÉ b, cé lezerlatÍ  tevé tayré 8 Lercté betr nyÉ Jtott támogatá5ol (I+IÍ ) -Ft -Ft 0,oo0l -Ft

I. AdóLötcleÍ 'rt
tr. ]Ádóoqtqea -Ft -Ft o,oo91 -Ft

). :E!sÉ bJuttatárok -rt

t{INDÖsszEsEN (A+B+c) 160 s85 706 rt 120 115 5a9 Fr 7a,B'oÁ ffi 270 r77 Bt

3. CÉ z szBruNrtlarr,e,rÁsox apfuÍ ar'4TÁs,4

A rozpoNrt xÓtrsÉ eunlÉ st szzawit 'lz ntrÚtoNÍ tnrr Átr.eut pÉ Nzu.erorrÓq e
HELW ÖNI(oRjvÍ }í ^IyzAToKTiL, A KI1EBBSÉ GI TELEPÚLÉ ,r ÖNKoRfuÍ }í NYzAToItrlL. A
TEIBPÚLÉ Sr oNI(oR.kÍ /iNYzAToK TÁRSUIÁ9AITÓL| Áz EGÉ szsÉ GBIzTosÍ TÁsI

ÖNron*ní NyzarorrÓz É s nttNnBzBx szBnwrlt repolr rlh,toelrlí sox rBpturerÁsl

4.

adank

.'utt tL Ü.!46c vll torar
Taú oFt&t cé l

E.l r  é , Tá.sr é v öur1

tözPontl tölt9é gveté Jl 3zé Btöl: ro3 a3a 832 86 236 r,r4 -16,959{ -r7 ao2 6{la

Á Költsé gveté sí  tötré lyben me€ihatáMtt í oma va a3 505 7& 64 394 1r2 -22.Agq -19 rl1 642 ]é 1 szltnü té vé keny€é g

oldatást Miní szté Í Í m ' mú ködé sl táaogatása 18 &o ooo ll 173 913 -49,73% -7 366 oa7 )é 1 s4Í 1nü tevé kenysé €

PáÍ yáan tfuÍ bEú ás Í 2ol2-2o|4| TÁMoP 5.5. r./B-r 1/1.) 400 000 l0 668 rr9 2567.Osq lo 268 t19 )é 1 szÍ inü m ködé 6

Müvé s4toktatási támogatás 0 0 ví ú vé s*tt támogatás

Jogsá}é lytaa reghatáJortt szJA l% l 393 078 0 ,l oo,oo9{ I 393 074 ú  teé kcnysé g

DsÉ b llt&aónytó!: 891 7lO 6 426 Sstt 672'6óü 6 698 626

Adókötelcsen 0

Ádómcntesm 831 ?10 6 425 336 672' 56Á 5 593 626 }l s4rtnü tevé kenygé g

szülóLt l: 78236 077 97 047 tg6 24'o8oÁ la 8l2 oó8

ÖsszEsEN: 182 906 619 rag 704 615 3,72q 6 802 9e6
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Egyesií etünk az oM áItaI fo\y sí tott kötött feIhasznaJású ' infotmatikai normatí v állarihozzájánlIás teljes

összegé vel a meghatározott módon, hatái  rc elszámolt'

"Az oktatásr Miniszté rium által nyú jtott támogatás 270 gyetnek nevelé sé te vonatkozó támogatás, melyet a

megkötött szetz dé s é rtelmé ben 2012'ben szerz dé s meghisszabbí tás etedmé nyeké nt folyósí totta a

Miniszté rium . Bzen összeg teljes egé sz é ben az Iskolának átttilásta keriilt. A költsé gveté sí  notmatjva

összegé vel 2Ot3. januárbat az Egyesiilet elszámolt'

osszBen

Az Egyesul et yezet  tisztsé gvisel j társaddri munkában, tiszteletdí j, megbizásí  dí j, munkadí j né lkül vé gzik

teoé k!áysé guket' ré szükre rí unkabé r ,megbizásidí j, költsé gté rí té s nem lett kifizetve az é v sotán'

6. A KÓzHl'szNÚ rBvú taNvsÉ c saMur'q'rÁs'4

Az Egyesul et f  feladata az áItallé trehozott Gödöll i !7aldorf Á1tu1á.'o' Iskola, Gimnázium é s Alapfokú

M vé szetok tatási Inté zmé ny' valamint a Gödöll i Szabad' Waldorf Óvoda fenntaftása é s folyamatos

m ködteté se valamint a szí gté n a]taIa té tehozottH^Í mas Tagoz dás ,^Japí wány m ködé sé nek támogatása'

Az Egyesulet a Waldof Szövetsé  g áJtaL elfogadott p.a"q1s! p'og'urn kercté ben. m ködteti a !7aldorf

pedag g;a szellemisé gé  hez é s az oktatasi ,rYrrrvon t .-aeien.i ,"o'or"', kapcsolódó m vé szetoktatási

tevé kenysé g a'ap|ánáruoaa í nté zmé nyeit. AzEgyesu1e|..mrndháromtnté zmé nynek önálló dönté si jogokat

ua u p.á^glgr^i ré né s ezek megoalósulását pé nztigyileg illetve szakmailag is igyekszik támogatrtt'

ilL AsznnurzBru'4'evoNí ^IAKAIÁItWÁse

rrulnqrenrrizts.uuelr, rÁnew Bszroz oK. Bpnur*izÁsor enlrlt:

2-ben adatok Ft-ban

5.

1.

[nrnateiális iauak é s tárÜyi u7kö7ök brattó é rté ké nek alakulása 20
É rté t6ÜLlmé s t tfté krázaé ' YáItozá38 Nettó é É é L YáItor&a

Bd€ktetctt 6z'Lö z mqaacz.&e
Bruttó é fté l ví ltozá9a

Ny'tó NöYetedé € c.öLt6aÉ 7'& Ny'tó NöYckcdé r 0söttmé s zrÍ ó Nyttó z&ó

3l 113 3 113 0 2A
368

l'1 tomateÍ lállB Javal( ö88ze8en: 368 31 36E 31 113 3 113 3 o 2A

1 23 É pületeké pÍ tÍ né nyek 47 952 47 952 30 554 4 599 35 153 17 398 12 799

t 2 Iní atlg.nok öatzeBoí : 47 562 o o 47 952 30 554 4 699 o 36 1ó3 17 394 tz 799

2 888 700 3 588 2 1iO 768 z 874 779 770

l4t2 Irodar berendezé sek 730 730 590 59 649 140 81

I49o Es/é b berenderesek
63 63 0 o

r4 EÉ vé b b€rend€zé sGL ö882e8cn:

161 Befejeretlen beruháás összsen:
3 681 7@ o 4 S81 2763 a27 o 3 seo 919 7SL

a75 475 o a75 875

62 6()8 7(n o 63 208 33 317 6 426 o 38 748 19 192 14 466

172 |3z1etré gzek 1 075 I O75 o r o75 1 075

o o o 0 0 0

n"ói7a Ré sffi ae"et é rté khelyestí té se o

1 076 o o r o75 o o o o

apFErrBÍ ETT p gzr.özÖ'{ ÖsszEsEN: ó3 961 731 868 64 914 33 430 6 425 113 38 746 20247 16 6168
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A szervezet a tátgyt eszközökné l a számviteh törvé ny 52. $ szerint a bruttó é té k alapján, terv szerinti lineáris
é rté kcsökkené si elszámolást alkalmazza. Tátgyé vben é rté kcsökkené si 1eí tás módásí tás nem volt, igy az
eredmé nyre gyakotolt számszer sitett hatás sem mutatható ki. Az é té kcsökkené si lekást tfugyh  uiolsó
napján meglé v   J}omány bnrttó é té ke alapján számoI1a el' Terven felüli é cs_t nem Számoltunk ei.

2, BBrBrlarzrrpÉ NzÚewzszrÓzÓr

Az egyesiilet a befektetett pé nzügyi eszközök között az egy é vné l hosszabb ideig, tatt san ttrlajdonábanlé v 
ré sze s edé s eket' é rté kpapí rokat, adott kölcs  nöket taftja nylv án.

B g rprra rp rr pÉ Nz Úew p sz rÖ z Ó x É  n rÉ  re u! sp
A számviteli törvé ny el í tása szerint a tatsaság a ré szesedé seket a tfusasági szerz dé sben meghatátozott
alapí táskoi' illetve n1l7vántattási áton &té kelte. Á mé degké szí té s id pontjában a társaságokba befektetett
pé nzugyl' eszköz pici megí té lé se vaftozatlan, a gazdaságs tárcaságok sa1át t ke é té ké nek a befekteté s
né vé rté ké vel atányos té sze nem csökkent a könyv szerinti é tté k aJá, í gy az E'gyesrilet é rté kveszté st nem
számolt el.

3. IGszLBrurrlrwzutiNrlnrÁs,q,, É nrÉ reIas:

Az egyesirlet 201'2. december 31-vel ké szletekkel nem rendelkezett.

alakulása 20/2-ban

4.

Megnevezé e
öeczeg

Ftóan eÍ 't{aB
Belföldt vevók s5 250 Fi

Vev követelé eeL ösgz€gea: 96 250 Ft 95
iÓdÖlye srctálls szóv. Ré szé re adottll\rld lej r aoo ooo Fl

El legek 1 aoo @o Ft 1 80()
iÓvetelé sek Ábel kszlóné val samben 82 425 000 Ft
ibel Lászlóné  követelé sé re elsámolt é rté kveszté s 58 975 000 Ft

Eövetelé sek Ábel LátáóDé vel BzGEbcB 23 450 0(x) Ft 23 4fi
weldorf szóvetk%u ré saes/

É rté kpEpÍ rok öggzegen -Ft o
Iskolával szembeDl kólcgön katvetelé 3 -rt o

Egyé b Lövctclé sek -Ft o

Eö\ETELÉ SEE össrespn: 25 S45 250 rt 2 345
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Vev  állomány 2012. decembet 31-é n 95 eFt

Vev  köve telé s ek min  s í té  s é n é I meglnilön b zte tí ink
n lju é rté  kí í  kö uete lé s e ket,

hatáidí n tú  li köuete lé se ket.

TatJas É nrÉ r  rÓvzrBtÉ sNBr MtNi s ÚtNBr'qzoK,. Á-fuIBtyEIil\IÉ L

afrytási batáid  rtté g nen j,í rt k.

a hahlid re tiir'té n  pí n7iigi teljuí té st sennilen isrnerÍ  kiinilné n1 neru gátola, ill. a7ok a rné rlegké s71té s id pon|'ázg

ki egl e n lí té s t n1 e rte k.

Teljes é rté I<ií  k vetelé sek: 0 eFt

Hatáid n tú li köueÍ elásek: 95 eFt
' | -90 napon beliili: 95 eFt

" 9'|-Í 80 napon köryötti: 0 eFt

' t 81-360 n@on kö7ötti: 0 eFt

' 360 n@on tú /i: 0 eFt

5. EeniBrÓvzratÉ sBrc

Egyé b követelé sek áIlománya 2012. decembet 31-é n 23.450 eFt

Köuenlé s Ábel LLsdóné  uolt nnnkaaóllalóual szenben: 49.835 eFt
Köuetelásre elszámolt é rté kueszté s -26.385 eFt
ÁbelL1sdóné ual srynbeni köuetelé s u,liluántartási é rté ke 23.450 eFt

Gödölye Szociális Szöuetkezetnek fo/yósí tott rfuid 'luótala I'800 eFt
kölcsön:

lf,/e ld orf S zö uetke ze ti ré s n e gy :

Mindösszesen:

305 e Ft
25.345 e Ft

ngy.','1.t"ok 2012. december 31-é n a bankkivonatokat, pé nztárjelenté seket egyeztetette a f könyr'l

6.

Meg'levezé s
iJtr,az*g

DEVTZAIIEM Devlában tr'tóau eF'tóan

Bé etpé az 420766 fi. 42L

oTP fószárnla HUF 8 106 400 Ft

oTP Del'iabeté t sámla EUR 2 143 187 Ft

Gls hltel elsámolásl száÍ rú a EUR 2 603 148 Ft

LekötÖtt beté t : j HUF I OOO O00 Ft

CSIRIBIRIPályázucé lú elkülönÍ tettbankszáÍ tla :
257 58r Ft

B.nkbeté t€k ö3zege! 21 11() 916 Ft 2L lro
pÉ nreszrÜzÖr összEsEN: 2r 581 071 Ft 21 5Í ll

könywelé ssel, elté té st nem tapasztaIt.
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lldeglevezé a
öaezag

Ftdan eFtáan

-Ft
CSIRIBIRI pálÉ zatt projekt köItsé gelnel' ldób€lí  elhatiiÍ olága 857 967 Ft a5a

ÁBTÍ v DóBELI ELlI{rÁRoLÁsoK' össztsEN: 457 567 Et 85a

8. KorptzzBrzsÉ eBrc

A hitel Tejfuata:
A hitel törIeszt té szlete:

2077.17.30
3.500 EUR/hó

Hosszú  |ejáran hitelek
A hitel teljes összege: 300.000,00 EUR
2012' december 31-é n fennál7  t ketattozás: |84.!61.68 EUR

41.550 e Ft

201'3. é vt t ketörleszté si kötelezettsé g összege: 32.381,71 EUR
A 2073. é vi töketödeszté si kötelezettsé g a rövid lejáratukötelezettsé gek közé  átsorolásra
keriiLlt. A devizahitel összege a 2072. december 37-é n é rvé nyes oTP banki hivatalos
átfoIyam ú apján 298,96 FI/EUR áté rté kelé ste keri.ilt. (Az egy é v-rel ezel tti 313,4300
FIIEIJR volt.)

Hl| o sLz Ú ta]Áne rÚ rÖ ril-e zB TTsÉ  cB x o s szp sB N :

*logn+vc*e
Úwg

DSYTZAIIEM I}.vizátáÍ Ft-frn cFt-ban

G!.s Bqlri iii€i E€P._ 41 549 636 Fr

E9#É  lcjár*É  hitclct 4! El9 556 Í t 41 5g)

saÉ sz& rBJÁnÁTri r&rpr.gzn:rrsÍ :egx Össz,gsgtg, 41 549 ó36 Ft 4t 5'5{t

nÖwn tzrÁn q,rÚ mÖTEIEzBTTsÉ cBK:

ilGgev*é *
ösze

Ft-bzn aFtóal

E€:fi;'di eí l!í ták t 228 :i70 Pt

Szállí tói tii'tc1etB5é grt öÉ Gs n: 7 XE ZLA?I 72eD
cl,s tse]ii hie]' }o13" e.i üálcetörLsaé sí  Lóiel*táré €9 12 46.S 9AO Fi

Raivi.í  tú jánt& hitalcl öw*tl 1? 'l o 9fi} rt t24A'
2012. !2' bgvi nenó báek 5t6 919 F-t

-**-*;;oi)öi;
szÍ Á rE? oo9 Fr

6C 660 Fr
Nl.lgé iibizr.Jáeté k 75 4dlo F!
$2xií tis ho.á_irulisi sáó 181 960 r't

EÍ !/€t r:wí d lcjántí r tiitelczcttr*3ot örrexq: l ost 9€í } Pt 1 059

Ró{arc LBJÁa.*Tú  t(iTsL3z6'TTsÉ 6Ex össaBsglr: 20 Í l'9 629 Ft 2{} 75{}
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9. Plssztv ID BELI ElllArtí nouí sor:

KrceÉ szÍ ri tNponlní uÓr ADATOI{ EZER FORTNTBATV

A szznurzBrt recsÁe '4'I'AKaLÁSA:

20'Í  2. ianuár 1-i taplé tszán 88 f 

T árpyé ui be lé p k lé tszána 8 

Tárwé ui kiláb k lé tszárua 0fr

Tárnáui kizánisok száma 0f 

2012. decenber 31-i taplé tszán 96fr

Pá710Ió lapok 20 1 2. Í  2.3 1 -i lé ts7ána 2f 

Mindöss7esen: 98f 

Az egyesület é s az áItaIa fenntafiott lnté zmé nyek naponta mintegy 280 f  gyermek elfátását, oktatását

btztositják' tehát az egyesület nem l<tzát Iag a tagtraí  gyermekeinek támogatását vé gzi, hanem bár|<t áItaI

igé nyb e veh et  k  z oktatási-kö znevelé s í  s z olgálatot telj e sí t.

GöddII ' 2013. mátcius 3l.

')(z /
.. .:..-''

JózsefSzevetin
eIn k

s. Megnevezé s El z  é v El zó é v(ek|
módosí tásai Tárgy é v

I iSzemé Iyi jellegü ráfordí tások (I+Ir+Iu) 2 SaC o 8 31C
2. t- Bé Í Löltsé g (a+b+cl I 800 o 6 060
3. a) berek I 800 5 740

4, b) megbí zási d|ia} 0 320

5. cl tisáe1etdí jak

6. il. Szemé lyi jellegü .s/é b Ltftzctóscl 294 65t

ilr. Bé rján1é LoL 4ae I 593

a. B. A szetvezet által nyrijtott pé nzügli támogatások (I+ul L26 42G o 125 526

9, I. KötelezetBé g}é nt elszámolt é s továbbutalt valy átadott támogatásoL L2S 42e 125 s26.

10. jrr. ixot"t"'"ttsé gké nt elrzámolt, Pé nziigdleg mé g nem Í endBett támogatárok o o

rtw
.,srR
.o7o {rt 

L



Weöres Sándor oktatási, Kulturális é s Szabadidös Egyesület

Kozhasznú sági beszámoló MÉ RLEGE
''A'' változat

adatok eFt-bm

s. Megnevezé s E| zö é v E,liizö é v(ekl
módosí tásai Tárgy é v

A. Befektetetteszközök 18 125 o 15 568

2. I' Immateriális javak 0 2a

3. II. Tárgi eszközök 17 050 1.4 465

4. I]I. Befektetett pé nzüryi eszközök 1 075 I 075

5. B. Forgóeszközök 52 74t o 47 ral
6. I. Ké szletek

7. TT. Követelé sek 23 676 25 345

8. Iil. É rté kpapí rok 30s 305

9. IV. Pé nzeszközök 28 760 21 531

10. c. Aktí v idóbell elbatárolásot o o 858

11 E;szKözÓI{ ÖsszpspIv: 70 866 o 63 607

L2. D. Saját tcike -7 626 c 1 306

13. I. Induló tóke / Jeglzett tóke

15. 11. TókeváLltozás / Eredmé ny ,494 -7 62(

16. TT]. Lekötötttarta_lé k

L7. V. É rté kelé si tartalé k

18. V. Mé rlegszerintieredmé ny alaptevé kenysé gból -7 r3t 8 93t

19. VI. Mé r1eg szerinti eredmé ny vá'lla]kozási tevé kenysé gból

20. E. Cé ltartalé kok 0 c 0

21,. F. Kiitelezettsé gek 7a 213 c 62 30r

22. I. Hátrasoroltkötelezettsé gek

23. IT. Hosszú  lejáratú  kötelezettsé gek 57 05( 41 55(

24. [I. Rövid lejáratú kötelezettsé gek 2T 15( 20 75(

23. G. Passzí v tdöbeli elhatárolások 279 c C

26. FoRRÁsoK ÖsszpspIv: 70 a66 0 63 607

Gödolló, 2013. má'rcius 31



weöres sándor olrtatási' Kulturálí s é s Szabadidós Eglesület

Közhasznú sági beszámo1Ó EREDMÉ NYLEVEZETÉ SE
''A'váltoat

s. Megnevezé s El zii é v Elózó é v(ek)
nárla<í fácal Tárgy é v

1 A. Összes közhasznÍ sí gi tevé kenysé g bevé tele í I+u+III+Iv+v| L7a 4aO 0 2o2 o98
2- I. Közhreznú  cé lú  mú Lödé sre kapott támogstás (a+b+c+d) 176 609 L79 07c.

3. a) alapí tÓtÓl

4. b) központiköltsé gveté st l 89 37'l 75 56Í

5. c) he1yiönkormé nyzatt I

6, d) egyé b 87 238 103 51 1

?. Il. Pályázati ú ton nyert támogatás 0 10 668

a- III. Közbsznú  tevé kenysé gböl számazó bevé tel 352 4 801

9. Iv. Tagdí iból származó bevé tel 58 5C

10. v. Egré b bevé tel I 46L 7 50C

11 B. Vállalkozási tevé kenysé gbevé tele o 0 c

12. Összes bevé tel (A+Bt 174 4AO 0 2o2 o'98

13. D. Közhasznú sági tevé kenysé g ráfordí tásai (I+u+ul+Iv+v+vll 145 612 0 193 166

14. t. Anyagiellegú É fordí tások 44 188 5L 928

15. II. Szemé lyijellegí i ráfordltásol 2 sao a 31C

16. IIr. É rté kcst'kkené si leí rás 2 a4Í 3 97C

t7. ry. Egyé b ráfordí tások 125 426 125 62C

18. v. Pé nzüryimí iveletekráfordí tásai 10 575 3 42e

19. vI. Rendkí vüli ráfordí tások

20. E. Vállalkozási tevé kenysé g ráfordí tásai í I+II+III+IV+V+VI) o 0 c

21. I. Anyagiellegí iráfordí trí sok

22. II. szemé lyijeuegii ráfordí tások

23. III. É rté kcsökkené si leí rás

24. Iv. Egyé b ráfordí tások

25. v. Pé nzüryi m releteL ráfordí tásal

26. VI. Rendkí vüli ráfordí tások

27. F. összes ráfordí tás (D+Et 185 612 0 193 166

24. G. Adózás elöttí  eredmé ny (B-E) c 0 c

29. H. AdóÍ lzeté si kötelezettsé g c 0 c

30. I. Tárglé vi vállalkozási eredmé ny (G-H| o 0 c

31. Tárglé vi közhasznú ságt eredmé ny (A-D| -7 t32 0 a 932

Gödölló' 2013. március 31



Gödöll i lvaldorfÁttalános Iskola' Gimnázium é s Alapfokú  Müvé szeti Iskota

MERLEGE
''A'' váItozat

s. Megnevezé s El z  é v Elóz  é v(ek)
módosí tásaí Tárgy é v

A. Befektetetteszközök
1.5 1 o 151

2- I. Immaterí ális javak

3. II. Tárryi eszközök r51 151
+. III' Befektetett pé nzüryi esz\özök

s. B. Forgóeszközök
440 o 138

6. I. Ké szletek

II. KöVetelé sek ??q r20
8. IIt. É rté kpapÍ rok 5 5
9. lV' Pé nzeszközök 200
10. Aktí v idóbeli elhatárolások

o o o
1t EszKÖzÖK ÖsszpsEw:

591 o 249
t2. D. SaJát tóke -7 558 o -6 4t6
13. Induló tóke / Jes/zett t ke

15. ]]. Tókeváltozás / Eredmé ny -8 613 7 55€
16. I. Lekötött tartalé k

t7. V. É rté kelé si tartalé k

18. V. Mé rleg szerinti eredmé ny I 055 142
19. E. Cé ltartalé kok o o c

20. F. Kötelezettsé gek 8 149 o 6 70S
2t I. Hátrasoroltkötelezettsé gek

22. II. Hosszú 1ejáratú kötelezettsé gek

23. III. Rövid lejáratú  kötelezettsé gek 8 \49 6 705
24. G. Passzí v id belí  elhatárolások o o 0

25. FoRRÁsoK Összpspw: 591 o 289

Gödöll ' 2013. március 31.



Gödöuói Szabad Waldorf Óvoda

EREDMENYLEVEZETÉ SÉ NEK TAGoLÁSA
''A'' változat

s. Megnevezé s E,l z  é v Elózó é v{ek)
módosí tásni Tárgy é v

I I. É rté kesí té s nettó árbevótele

2. u' Aktivált saját teljesí tmé nyek é rté ke

3. uI. Egyé b bevé telek
t6 788 15 915

4. IV. Anyagiellegüráforditások
2 435 2 391

5. v. Szemé lyt Jelleg  ráfordí tások
L4 411 13 308

6. vI. É rté kcsökkené sileí rás
2 42

7. vII Egyé b ráfordí tások
2 0

8. Á. Üzemi (üzleti} tevé kenysé g eredmé nye (l+II+Iil-ry-v-vl-ul)
-62 174

9. WII. Pé nzügyi mú veletek bevé telei
o o

to. D(. Pé nziigyi m veletek ráfordí tásal

11. B. Pé nziigyi mú veletek eÍ edmé nye {VIII-IX)
o 0 o

t2. Szokásos vállalkozási eredmé ny (+A+B)
-62 o L74

13. x. Rendkí vülí bevé telek

14. XI. Rendkí vüli ráfordí tások

15. D. Rendkí vüli eÍ edmé ny (x_xl)
o 0

16. E. Adózás el tti eredmé ny (+c+Dl
-62 o 174

L7. XII Adófizeté si kötelezettsé g

18. F. Adózott eredmé ny (+E-xIIl
.62 o 174

19. G. Mé rleg szerí nti eredmé ny
-62 o 174

Gödölló' 20 13.március 3 1

ovodavezetö 16
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