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Közhasznúsági jelentés részei:
1. Számviteli beszámoló
2. Költségvetési támogatás felhasználása
3. Vagyon felhasználása
4. Cél szerinti juttatások
5. Kapott támogatások
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
7. Közhasznú tevékenység bemutatása
8. 1. számú melléklet: mérleg és eredménykimutatás, tájékoztató adatok
9. 2. számú melléklet: kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
10. 3. számú melléklet: kimutatás a vagyon felhasználásáról
11. 4. számú melléklet: kimutatás a cél szerinti juttatásokról
12. 5. számú melléklet: kimutatás a kapott támogatásokról
13. 6. számú melléklet: a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásokról

1. Számviteli beszámoló

Mérleg forduló napja: 2011. december 31.
Mérlegzárás időpontja: 2012. január 31.
A számviteli politika fő vonásai
A Szent Lázár Alapítvány a könyvviteli nyilvántartását a kettős könyvvitel szabályai szerint
vezeti a 2000. évi C Számviteli törvényben és a 224/2000 (XII. 19.) Kormány rendeletben (a
számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól) meghatározottak szerint.
A 100 000,- Ft alatti beszerzési értékű tárgyi eszközök után az amortizációt aktiváláskor egy
összegben számolja el.
Egyéb tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása lineárisan történik.
Az értékcsökkenést a tárgyi eszköz aktiválásának napjától kezdődően számolja el.
Készletnyilvántartást nem vezet, a készletek mennyiségét év végi leltárral állapítja meg. A
készletek értékelése az utolsó beszerzési áron, bekerülési értéken történik.

Adózási sajátosságok
Az Alapítvány az általános forgalmi adónak alanya. Vállalkozási tevékenységet nem folytat,
ezért társasági adófizetési kötelezettsége nincs. Az Alapítvány tevékenysége alapján helyi adó
és illetékmentes.

Eszközök és források
A Szent Lázár Alapítvány a 2011 éves gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a
kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített beszámolót állított össze.
A mérleg főösszege: 10912 ezer Ft
A saját tőke összege: 5711 ezer Ft
A részletes kimutatást jelentésünk 1. számú melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú
szervezet eredménykimutatásából.

Befektetett eszközök
A befektetett eszközök nettó értéke: 2942 ezer Ft.

Forgóeszközök
Készletek
Nyers és alapanyagok
Késztermékek
Készletek összesen

1496eFt
2524eFt
4020eFt

Pénzeszközök
Pénztár: 200 ezer Ft
Bank: 2276 ezer Ft
Követelések
Vevők
Térítési díjak
Egyéb követelések
Követelések összesen

1404eFt
39eFt
16eFt
1459eFt

A követelések között el nem ismert követelést nem tartunk nyilván.
Aktív időbeli elhatárolások
2012 évi előfizetések: 15 ezer Ft

Eredmény, likviditás
A tárgyévi közhasznú eredmény – 4459 ezer Ft. Vállalkozási tevékenységből 2011-ben
bevétel nem keletkezett, költséget nem számoltunk el.
Az Alapítvány a tárgyévi fizetési kötelezettségeit határidőben teljesíteni tudta, lejárt
határidejű kötelezettsége nincs.
Céltartalékok
A tárgyévben céltartalék képzésre nem volt szükség.

Kötelezettségek
Rövid lejáratú kölcsön
Szállítói kötelezettség
Egyéb kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

0
648eFt
4054eFt
4702eFt

Passzív időbeli elhatárolás
2011 évet érintő telefon és közüzemi díjak: 499 ezer Ft.

Tárgyévi eredményt meghatározó tételek
Kapott támogatások
Központi költségvetéstől kapott támogatás
Pályázati úton elnyert támogatás
Egyéb bevételek
Összesen

15547eFt
41531eFt
27eFt
57105eFt

Közhasznú tevékenység bevétele
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevételei
Aktivált saját teljesítmények értéke
Összesen

18755eFt
60eFt
7eFt
-26eFt
18796eFt

Személyi jellegű kifizetések
Bérköltség
- ebből szakdolgozók bére
Egyszerűsített foglalkoztatás
Személyi jellegű kifizetések
Bérjárulékok
Személyi jellegű kifizetés összesen
Átlagos állományi létszám

44619eFt
20641eFt
210eFt
4016eFt
12633eFt
61268eFt
59 fő

Anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások bemutatása
Anyagköltség
Anyagjellegű szolgáltatások

9039eFt
4023eFt

Egyéb szolgáltatások
Közvetített szolgáltatások

650eFt
2448eFt

Anyagjellegű ráfordítások összesen

16160eFt

Egyéb ráfordítások
Adójellegű befizetések
Behajthatatlan követelések
Egyéb ráfordítások
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

84eFt
307eFt
61eFt
452eFt

Pénzügyi műveletek ráfordítása
Fizetett kamatok: 669 ezer Ft
Az egyszerűsített éves beszámolót Petrovicsné Bohus Erzsébet mérlegképes könyvelő állította
össze (nyilvántartási szám: 129073).

2. Költségvetési támogatás felhasználása
2011-ben az Alapítvány költségvetési támogatása:
Szakmai normatíva: 13069 ezer Ft
Munkaügyi támogatás: 2478 ezer Ft
A költségvetési támogatás felhasználásának kimutatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. Vagyon felhasználása
A 2011. évi tevékenység során 75901 ezer Ft közhasznú bevétel keletkezett. A pénzeszközök
állománya 2896 ezer Ft-tal csökkent.
Az előző évek tevékenységéből felhalmozott tőke 5711 ezer Ft, mely az előző évhez képest
4459 ezer Ft-tal csökkent. A tárgyévi eredmény alaptevékenységből - 4459 ezer Ft,
vállalkozási tevékenységből 0 ezer Ft.
A vagyon felhasználásáról szóló kimutatást a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. Cél szerinti juttatások
Az Alapítvány nem nyújtott, kifizetés nem történt.
A cél szerinti juttatások kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. Központi költségvetési szervtől, helyi önkormányzattól kapott
támogatások
Az Alapítvány központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi
önkormányzattól és mindezek szerveitől támogatást nem kapott.

A kapott támogatások kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
A vezető tisztségviselők e tevékenységüket társadalmi munkában végzik, részükre személyi
jellegű kifizetés nem történt.
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. Közhasznú tevékenység bemutatása
Az intézményi rendszer változása
2011-et az évek óta megszokott intézményi rendszerben kezdtük el, azonban a nagy nyomás,
ami a finanszírozás elégtelensége miatt rajtunk volt folyamatosan, érlelte bennünk a
gondolatot, hogy bizonyos változásokat tervezzünk el az év végére. Így bár az év az
intézményi ellátás szokásos és jogszabályi keretei által meghatározott módon zajlott, a
foglalkoztatás is hozta a tervezetteket, év végére egyértelművé vált, hogy a rendszer csak
bizonyos változásokkal lesz fenntartható a következő évtől. Ezt erősítették a várható új vagy
módosított jogszabályok. Így a 2011-es év második fele a 2012-es év nehézségeire való
felkészüléssel telt jobbára (93 000 Ft-os minimálbér, amelyhez kell kötni, mint
referenciaponthoz a fejlesztő-felkészítősök bérét, a kompenzációs struktúra és hasonlókra
való felkészülés).
Végül azt láttuk célravezetőnek, hogy egy integrált modell kialakítása lenne a legésszerűbb
lépés. Így történt meg – a kuratórium döntése értelmében – a pszichiátriai intézetek
összevonása (Kreatív Ház néven, amely egyben az Esély Ház megszűnését, illetőleg
beolvadását is jelentette), majd az Aktív Ház idős nappali ellátóvá való átminősítése. Az új
működési engedélyek 2011. december 30-ai dátummal megérkeztek, 2012. január 25-én pedig
a foglalkoztatási engedély módosítása is megtörtént, így jelenleg az intézmények a következő
struktúrában működnek:
Alapítványi központ: Szent Lázár Szociális Központ (Hunyadi tér 1/1.) – vezetője Gyetvai
Gellért
Két telephely:
1. Kreatív Ház Pszichiátriai Nappali Ellátó és Foglalkoztató Intézmény (Hunyadi tér
1/1.) – intézményvezető Gyetvai Gellért
Engedélyezett ellátotti létszám: 90 fő

Foglalkoztatásban engedélyezett létszám: 70 fő fejlesztő-felkészítő és 20 fő munkarehabilitációs foglalkoztatott. Azonban a gyakorlatban a költségvetésünk szerint mindössze
35-38 fő foglalkoztatására van mód (15-18 fő fejlesztő-felkészítő és 20 fő
munkarehabilitációs foglalkoztatott).
2. Aktív Ház Idősek Nappal Ellátó Intézménye (Szabó D. u. 24.) – intézményvezető
Kovács Ildikó.
Ellátotti létszám: 30 fő, amelyből jelenleg 4 fő demens ellátására is lehetőségünk van. Az
intézményben foglalkoztatás nincs.
Egyéb események
Több éves kutatási munkánk és elméletalkotási tevékenységünk eredményeként megjelent az
OFA támogatásával az Árnyéksereg c. könyvünk a megváltozott munkaképességű emberek
foglalkoztatásáról (Gyetvai Gellért, Duma Konstantin és Kovács Ildikó tollából). A könyv
eljutott az ország minden fontos szakmai pontjára (intézmények, minisztériumok, egyetemek,
kutatóműhelyek stb.). A Magyar Szociológiai Társaság éves közgyűlésén Gyetvai Gellért adta
elő az elmélet főbb vonalait. A kiadvány azóta több szakmai sikert hozott, aminek a
lecsapódását főleg a 2012-es évre várjuk. A kiadvány bekerült a szociológiai online
könyvtárba és az elektronikus könyvtárból (E-könyvtár) is letölthető.
Folytatódott az Ökotárs Alapítvány által támogatott klaszteres és érdekvédelmi programunk,
amely szintén több szakmai sikert hozott kapcsolatok és elismerések módján.
Év végén újraindítottuk programjainkat a város szegényeinek megsegítésére. Az Aktív Ház
közösségi házként való üzemeltetésével az alapítvány egyéb karitatív tevékenységét kívánjuk
erősíteni.
Az idős nappali ellátással egy újabb réteget kívánunk elérni, amely eddig csak időszakosan
volt inkább az alapítvány látóterében.
Nappali ellátás
A nappali ellátást az előző évek rendje szerint tudtuk folytatni. Rendszeresen tudtunk főzési,
farsangi és egyéb közösségi napokkal olyan ellátási napokat szervezni, amelyek nem csak az
ellátottjaink, hanem a családtagok, barátaik érdeklődését is felkeltették. Immár második éve
tudunk a Megyei Önkormányzat támogatásával színházi, múzeumlátogatási és fürdési napokat
beiktatni. De természetesen folyamatos csoportos programjaink és egyéb napi segítő, mentális
és dologi segítő alkalmaink is részei folyamatosan az ellátásnak. Hetente rendszeresen tudunk
bibliakört, egészségnevelő csoportot, főzőklubot, gyógytornát és egyéb beszélgetős, önsegítő
csoportokat működtetni. Mellette újságolvasás és napi játéklehetőség áll rendelkezésére az
embereinknek, amelyet szintén rendszeresen igénybe is vesznek. Ebben az évben tudtuk
kialakítani kis könyvtárunkat is a gondozottak számára.
Év végén elindítottuk idős nappali intézményünket, amelynek a működése azonban már a
2012-es évre nyúlik át.
Szociális foglalkoztatás
Az előző év racionalizálása ebben az évben is érvényesült. Bár a 90 fő foglalkoztatására már
nem volt lehetőség, év végéig 52 főre tudtuk emelni a foglalkoztatási létszámot. Az év igen
rosszul indult foglalkoztatási szempontból, mert a megrendeléseink az év első három
hónapjában váratlanul visszaestek, azonban az év közben úgy fel tudtuk hozni azokat, hogy
év végéig a tervet teljesíteni tudtuk. Az egyik nagy problémánk az a jogi bizonytalanság,
amely miatt az embereink szerződéseit nem tudjuk év végéig megkötni, ami elég nagy
fluktuációt okoz év közben, ami nem tesz jót a foglalkoztatás bizonyos aspektusainak.

Sikerként könyvelhetjük el azonban, hogy év közben sikerült együttműködési szerződést
kötnünk az Linamar Kft.-vel, amely által év közben több mint harminc embert (főleg a nálunk
fejlesztő-felkészítőben lévőknek) tudtunk delegálni a munkaerő-piaci foglalkoztatásba az
adott helyre. Közülük 21-en alkalmasak is lettek a felmérés után, és nagyobb részük állásba is
került.
Békés, 2012. február 29.

Kovács Istvánné
Kuratórium elnöke
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2011. január 01.– 2011. december 31.

MÉRLEG
A tétel megnevezése
a

Előző év

b

c

Előző
Tárgyév
év(ek) mód.
d

e

1.

A. Befektetett eszközök

4497

2.

I. Immateriális Javak

39

3.

II. Tárgyieszközök

3708

2192

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

750

750

5.

IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése

6.

B. Forgóeszközök

11879

7955

7.

I. Készletek

4526

4020

8.

II. Követelések

1981

1459

9.

III. Értékpapírok

10.

IV. Pénzeszközök

5372

2476

11.

C. Aktív időbeli elhatárolások

15

15

12.

Eszközök összesen

16391

10912

13.

D. Saját tőke

10170

5711

14.

I. Induló tőke

20

20

15.

II. Tőkeváltozás

14921

10150

16.

III. Lekötött tartalék

17.

IV. Értékelési tartalék

18.

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

-4771

-4459

19.

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

20.

E. Céltartalékok

21.

F. Kötelezettségek

6054

4702

22.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

23.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

24.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

6054

4702

25.

G. Passzív időbeli elhatárolások

167

499

26.

Források összesen

16391

10912

2942

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS
A tétel megnevezése

Előző év

b

c

a

Összes közhasznú tevékenység bevétele

A.
1.

Előző
év(ek)
mód.
d

Tárgyév
e

90417

75901

52826

15547

Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a. alapítótól
b. központi költségvetéstől
c. helyi önkormányzattól
d. egyéb

27

2.

Pályázati úton elnyert támogatás

2729

41531

3.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

29994

18755

4.

Egyéb bevétel

4868

60

5.

Pénzügyi műveletek bevételei

6.

Rendkívüli bevételek

7.

Aktivált saját teljesítmények értéke

B

Vállalkozási tevékenység bevétele

1.

Árbevételek

2.

Egyéb bevételek

3.

Pénzügyi műveletek bevételei

4.

Rendkívüli bevételek

C.

Összes bevétel

90417

75901

D.

Közhasznú tevékenység költségei

95188

80360

1.

Anyagjellegű ráfordítások

27431

16160

2.

Személyi jellegű ráfordítások

64641

61268

3.

Értékcsökkenési leírás

3067

1810

4.

Egyéb ráfordítások

49

452

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

6.

Rendkívüli ráfordítások

E.

Vállalkozási tevékenység költségei

1.

Anyagjellegű ráfordítások

2.

Személyi jellegű ráfordítások

3.

Értékcsökkenési leírás

4.

Egyéb ráfordítások

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

6.

Rendkívüli ráfordítások

7.

Aktivált saját teljesítmények értéke

F.

Összes tevékenység költségei (D+E)

G.

Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)

H.

Adófizetési kötelezettség

I.

Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

J.

Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

7
-26

670

95188

80360

-4771

-4459

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
Előző
év(ek)
mód.
d

A tétel megnevezése

Előző év

a

b

c

A.
1.
a.
b.
2.
3.

Személyi jellegű ráfordítások

64641

61268

Bérköltség

49494

44619

megbízási díjak

747

1853

tiszteletdíjak

0

0

Személyi jellegű egyéb költségek

2047

2163

Személyi jellegű költségek közterhei

13332

12633

B.

Nyújtott támogatások

49

5

1.

Továbbutalt, illetve átadott támogatás

Tárgyév
e

Békés, 2012. február 29.

Kovács Istvánné
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2. számú melléklet
KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásról
Támogatást
nyújtó neve
Magyar
Államkincstár
BM-i
Kormányhivatal

Támogatás
Előző év
Tárgyév
13 068 972

Összesen

2 477 864

Felhasználás célja

Felhasználás összege
Előző év
Tárgyév
13 068 972

Szakmai normatíva
Munkaügyi
bértámogatás

Átvétel
összege

Elszámolás
határideje

2 477 864

15 546 836

15 846 836

3. sz. melléklet
KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
Megnevezés
Induló tőke
Tőkeváltozás
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény
Közhasznú
tevékenység.
tárgyévi
vesztesége
Váll. tevékenység tárgyévi vesztesége
SAJÁT TŐKE

Előző évi
összeg (eFt)

Tárgyévi
összeg (eFt)

20
14921

20
10150

68

- 4771

-4771
-4771

-4459
-4459

93
93

212
212

10170

5711

56

Változás
%
eFt

Megjegyzés

-4459

4. számú melléklet
KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
Juttatás megnevezés
Közhasznú
tevékenység
keretében
nyújtott
Pénzbeli juttatások összesen
- ebből adóköteles
- ebből adómentes
Természetbeni juttatások összesen
- ebből adóköteles
- ebből adómentes
Egyéb juttatások
ÖSSZESEN:
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú
Tevékenység keretében nyújtott
Pénzbeli juttatások
Nem pénzbeli juttatások
Egyéb juttatások
ÖSSZESEN:
MINDÖSSZESEN:

Juttatás összege (Ft)
előző évi
tárgyévi

0

Eltérés
%

0

Megjegyzés
Ft

0

0

5. számú melléklet
KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
Juttatás megnevezése

Támogatott cél

Támogatás összege (Ft)
előző évi
tárgyévi

Központi költségvetési szervtől
Elkülönített állami pénzalap
Helyi önkormányzat és szervei
Települési önkormányzat társulása
Magánszemélyektől
Egyéni vállalkozóktól
Jogi személyiségű gazdasági
társaságtól
Jogi személyiség nélküli társaságtól
Közhasznú szervezettől
Egyéb

Változás
%

Ft

0

6. számú melléklet
KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

Juttatás megnevezése
Cél szerinti pénzbeli kifizetések
Természetbeni juttatások
Szja mentes
Szja köteles
Értékpapír juttatások
Tiszteletdíjak, megbízási díjak
Költségtérítések
Adott kölcsönök összege
Kamatmentes kölcsönök
Egyéb juttatások
ÖSSZESEN:

Juttatás összege (Ft)
előző évi
tárgyévi

0

Eltérés

0

Megjegyzés

%

Ft

0

0
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