KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2008.
A beszámoló tartalma:


Számviteli beszámoló



A költségvetési támogatás felhasználása



A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás



Cél szerinti juttatások kimutatása



A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke



A vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke



A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

1. Számviteli beszámoló
Az Szent Lázár Alapítvány 2008. évi beszámolójának mérlegét és eredménylevezetését a számviteli törvény előírásának megfelelő formában a melléklet
tartalmazza. Az alapítvány 2008. évben vállalkozási tevékenységet folytatott.
Az egyszerűsített mérleg adatai
Az alapítvány befektetett eszközeinek értéke 10 132 e Ft.
A forgóeszköz értéke 13 193 eFt, melyből a bank, a pénztár záró egyenlege 8 546 e Ft
Követelés -420 e Ft. A saját tőke összege - 9 015 e Ft, az előző évhez képest 5 220 e Ft
csökkenést mutat.
A tárgyévi közhasznúsági tevékenység eredménye – 4 968 e Ft.
A tárgyévi vállalkozási tevékenység eredménye – 552 e Ft.

Eredmény-kimutatás adatai
A 2008. évi összes bevétel 105 270 e Ft, mely az előző évhez képest 1 648 e Ft
növekedést mutat.
Az összes ráfordítás110 790 e Ft, ez 6 179 e Ft-tal kevesebb az előző évinél.
2. Költségvetési támogatás felhasználása
Az alapítvány 2008. évben :
Foglalkoztatási támogatás: 81 734 eFt
Szakmai normatíva:

12 840 eFt

Egyéb támogatás:

68 eFt SzJA 1 %-a, amelyet az Adóhatóság jóváhagyott
kiutalására 2009. 01-ban került sor.

A támogatások az Alapítvány célszerinti tevékenységeire lettek felhasználva.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Sajáttőke összetétele:
Saját tőke: - 9 015 e Ft.
Induló tőke: 20 e Ft.
Tőkeváltozás: - 3 515 e Ft.
Tárgyévi eredmény: - 5 520 e Ft.

Az előző évhez hasonlóan a tárgyévi eredmény lényegesen negatív irányba módosult,
ennek oka a 23 546 eFt normatíva visszafizetési kötelezettség előírása, amely ügyben
még mindig nem történt előrelépés.

Eszközeink immateriális javakból, tárgyi eszközökből, befektetett eszközből (Lazarus kft-ben
lévő tulajdon) és pénzeszközökből állnak.

Lényegesen kevesebb tárgyi eszközt szereztünk be 2008. évben, mivel a legtöbb eszköz
beszerzése 2007-ben megtörtént, így 2008-ban inkább a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése
volt jelentős. Például a kerámia műhelyhez szükséges eszközök beszerzése, ilyen a
fülpréskinyomó vagy a kemence.
A tárgyi eszközök nettó értéke: 9 382 eFt

Hosszú lejáratú kötelezettségként szerepel a 23 546 eFt nagyságú támogatás visszafizetési
kötelezettség.
Rövid lejáratú kötelezettségeink csak a munkabér és közterheiből állnak, melyek január
hónapban kerültek átutalásra.

4. Tisztségviselők juttatása
Vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek.

5. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Az év során elvégzett munka az alábbi fő tevékenységek köré csoportosultak:
2006. évben megnyitott 2 intézményünk 2008. évben végig működött, sőt 2008. 07. 18-val
megnyitottuk 3. intézményünket, Esély ház néven.
Befogadást nyertünk a területi kiegyenlítési rendszerbe.
A 2007. évi működésünk biztosított, de az igényeknek csak töredékét tudjuk kielégíteni.
A jogosult igénylők száma mára 252 fő.
Szolgáltatásaink a jogszabályok keretein belül maradnak, szociális ellátást végzünk.
Nincsenek különleges alternatív módszerek. Kapcsolatot tartunk a módszertani
intézményekkel, továbbképzéseken veszünk részt.
Pszichés gondozás:
A pszichés gondozást a gondozási tervnek megfelelően, egyénre szabottan végzik
szakembereink: meghallgatnak, tájékoztatnak, együtt gondolkodnak az ellátottal.
Lehetőségeket láttatnak problémáik megoldására.
Hasznosak és kivitelezhetőek a tematikus kiscsoportok, melyeket a szükségletek, igények
függvényében szervezünk folyamatosan.
Kapcsolatot tartunk a hozzátartozókkal, a kliens szűkebb és tágabb közösségével
Fizikai ellátás
A fizikai ellátás feltételei adottak, az ellátottak közül csak néhányan veszik igénybe a mosási
lehetőséget.
•Szakorvosi ellátáshoz hozzájutás
•A pszichiáter szakorvos hetente intézményeinkben találkozik a betegekkel.
•A háziorvosokkal rendszeres a kapcsolat.
•Az egészséges életmódra vonatkozó tanácsadást külső előadókkal és saját munkatársaink
bevonásával végezzük.
Rehabilitációs foglalkoztatás
A rehabilitációs foglalkoztatás időben egyszerre történik a többi szakmai feladattal. Ez azért
érdekes, mert a bentlakásos intézményekben nem feltétlenül így zajlik, hiszen ott van elég idő
mindenre külön-külön is.
Munkajogilag két formája van a foglalkoztatásnak:
munka-rehabilitáció: elfoglaltság a meglévő képességekre építve.
Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás: ez nyugdíjszerző munkaviszony, az ellátottat új feladok
elvégzésére tesszük képessé, és alkalmassá a védett vagy nyílt munkapiacon való munkára.
Az emberek szívesen tanulnak új dolgokat, örülnek a sikernek. A pszichés gondozást és a
munka rehabilitációs foglalkoztatást együtt gyakorolva sok időt töltünk az ellátottak között.
Termékeink gondos munkával készülnek, eladhatóak, üzleti kapcsolataink folyamatosan
bővülnek. Ebben a körben arra vigyázunk,hogy kis anyagköltséggel dolgozzunk, változatos
legyen a munka, fejlesszen, sikerélményt jelentsen.
A folyamatos bérvarrás mellett 2008-ban elindítottuk a kézműves, fazekas műhelyt,
amelyben foglalkoztatottjaink újabb változatos munkákat végezhetnek, sajátíthatnak el.
Továbbra is működik saját boltunk, ahol a vásárolt áruk mellett saját előállítású termékeinket
is értékesítjük.
A karácsonyi ünnepség hagyományát 2007. évben is folytattuk, de nem ruhát és ajándékokat
gyűjtöttünk, hanem élelmiszert és ajándékokat osztottunk a rászorulóknak.

Alapítványunk befejezte az üresen álló iskolaépület nagyobb felújítási munkáit, így 2008
nyarán lehetővé vált a Kreatív és a júliusban megnyílt Esély ház átköltözése.

Még mindig sok a javítani való, hogy minél szebb környezetet teremtsünk a
hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok, felnőttek, munkanélküliek számára lehetőséget
teremteni az előre lépésre, tanulásra, a szabadidő hasznos eltöltésére, munkára. Most ezen
dolgozunk.
Továbbra is folytatjuk ellátottaink pszichés állapotának szinten tartását, gondozását, javítását.
Ennek elérését egyéni gondozási tevékenységgel, kulturális és csoport tevékenységek
tartásával igyekszünk biztosítani.
Például ellátogattunk a szarvasi Arborétumba, a gyopárosi és békéscsabai gyógyfürdőkbe, de
rendeztünk farsangi mulatságot és karácsonyi ünnepséget.
Új tevékenységet indítottunk, amelyek hatékonyan hozzájárultak 2008-as év pénzügyeinek
alakulásához, és a foglakoztatás bővítéséhez. Ennek köszönhetően 30 új embernek tudtunk
folyamatos munkát teremteni egy olyan régióban, ahol nagy a munkanélküliség.
A hálókészítés és a kerámia műhely elindítása nagyon jó ötletnek bizonyult, és hamar
hozzájárult a bevételekhez is.
Célunk, hogy lássuk fő erősségeinket és azt, hogy hol lehet még javítani a munkán.
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Mérleg levezetése
Sorszám Megnevezés

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

A. Befektetett eszközök( 2-4. sor)
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök (6-9. sor)
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolás
Eszközök(aktívák) összesen(1+5.
sor)
C. Saját tőke (14-19.sorok)
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Tárgyévi eredmény
alaptevékenységből
V. Tárgyévi eredmény vállalkozási
tevékenységből
D. Tartalék
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek (21-23. sor)
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolás

25.

Források( passzívák)
összesen(12+18+19+20+24)

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Előző év

Tárgyév

13 703
494
11 709
1 500
13 578
4 828
841

10 132
452
8 930
750
13 193
5 066
-420

79 096
18

8 546
143

27 299
-3 495
20
2 796

23 468
-9 015
20
-3 515

-5 630

-4 968

-681

-552

30 754

32 434

23 546
7 208
40

23 546
8 888
49

27 299

23 468

Eredmény levezetése
Sorszám Megnevezés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

A. Összes közhasznú
tevékenység bevétele
I. Pénzügyileg rendezett bevételek
1. Közhasznú célra, működésre
kapott támogatás
a. Alapítótól
b. Központi költségvetésből
c. Helyi önkormányzattól
d. Társadalom biztosítótól
e. Egyéb
f. Továbbutalási céllal kapott
2. Pályázat útján elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből
származó bevétel
4. Egyéb bevételek
II. Pénzbevételt nem jelentő
bevételek

16.
17.

B. Vállkozási tevékenység
bevétele
1. Pénzügyileg rendezett bevételek
2. Pénzbevételt nem jelentő
bevételek
C. Tényleges pénzbevételek

18.

D. Pénzbevételt nem jelentő
bevételek

14.
15.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

E. Közhasznú tevékenység
ráfordításai
1. Ráfordításként érvényesíthető
kiadások
ebből továbbutalt támogatás
2. Ráfordítást jelentő
eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
4. Ráfordításként nem
érvényesíthető kiadások
F. Vállalkozási tevékenység
ráfordításai
1. Ráfordításként érvényesíthető
kiadások
2. Ráfordítást jelentő
eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentő elszámolások

Előző év

Tárgy év

109 835

101 438

106 094

105 270

102 270

94 573

618
3 329
495

5 323
924

3 741
824
824

3 832
3 832

106 918

105 270

3 741
115 464

109 048

111 957

109 048

3 507

1 505

1 742

1 500

1 742

5

29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

4. Ráfordításként nem
érvényesíthető kiadások
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi
pénzügyi eredménye (A.6I-E./1-E/4.)
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi
pénzügyi eredménye
H. Nem pénzben realizált
eredménye
1.Közhasznú tevékenység nem
pénzben realizált eredménye
2. Vállalkozási tevékenység nem
pénzben realizált eredménye
I. Adózás előtti eredmény
J. Fizetendő társasági adó
K. Tárgyévi eredmény
1 Közhasznú tevékenység
eredménye
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi
eredménye

-6 539

-5 520

-5 863
-676
229
234
-5
-6 311

-5 520

-6 311

-5 520

-5 629

-4 968

-682

-552

Tájékoztató adatok

Sorszám Megnevezés

1.
2.
3.

A pénzügyileg rendezett
személyi jellegű
ráfordítások
1. Bérköltség
Ebből: -megbízási díjak

4.

-tiszteletdíjak

5.

10.

- alkalmi munkavállalói díjak
2. Személyi jellegű
kifizetések
3. Bérjárulékok
B. Pénzügyileg rendezett
anyagi jellegű ráfordítások
C. Értékcsökkenési leírás
D. A szervezet által nyújtott
támogatások

11.

F. Tárgyévben APEH által
megadott, de még ki nem
utalt 1%

6.
7.
8.
9.

Összeg

90 388
64 650

400
3 337
22 400
15 157
3 821

68 486
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