2013. évi pénzügyi beszámoló elfogadása
A Fertő-táj Világörökség Egyesület a 2013-as évről Közhasznú egyszerűsített éves beszámolót
készített.
A beszámoló két részből áll:
– a 2013. évi bevételeket és költségeket bemutató eredménykimutatásból
– és az egyesület vagyonát tükröző mérlegből.
Eredménykimutatás
Az egyesület bevételei jelentősen emelkedtek a 2013-as évben, míg 2012-ben alig több, mint 10
millió forint volt a bevétel, 2013-ban 23 millió forintból gazdálkodott a szervezet.
Tagdíjakból 4 919 E Ft bevétel keletkezett A Zarándokút projektre 8 308 E Ft folyt be, az Emberi
Erőforrások Minisztériumából befolyt ( és felhasznált) támogatás összege 6 903 ezer forint volt.
Az egyéb bevételek között a pénzintézetektől kapott kamatok összege 22 ezer forint.
Az Egyesület 2013. évi ráfordításainak összege: 17 728 ezer forint, ez 6 668 ezer forinttal
kevesebb, mint 2012-ben.
Az eredménykimutatásban a ráfordítások jellegük szerint csoportosítva jelennek meg, ezek közül a
legnagyobb tétel az anyagjellegű ráfordítások, melyek összege 13 221 ezer forint. Ebből
anyagköltség 3 664 ezer forint. 2013-ban készítetett az egyesület 5000 db információs füzetet,
ennek költsége 813 ezer forint volt, 8000 db információs kiadványt 1 220 ezer forintért, és 6000 db
Fertő-táj térképet, 1 556 ezer forintért.
Az anyagjellegű ráfordításokon belül 7 992 ezer forint az egyéb igénybevett szolgáltatások értéke,
mely a következő kiemelt tételeket takarja: Zarándokút projekt felmerült költségei: 4 382 ezer
forint, szúnyog tenyészőhely térképezés 991 ezer forint.
A személyi jellegű ráfordítások sor a bérköltséget és annak közterheit takarja, ezek összege ebben
az évben 3.421 ezer forint.
A pénzügyi műveletek ráfordításai sorból 368 ezer forint a pénzintézeteknek fizetett kamatok, 83
ezer forint a devizás tételek árfolyamvesztesége.
Mérleg
Az Egyesület 2013. évi eredménye + 5 280 ezer forint.
A kiadások fedezetére az Egyesületnek közepes futamidejű és rövidlejáratú hitelt is fel kellett
vennie. A hitelek egy része már visszafizetésre került, a tartozás 2013. év végi állománya a mérleg
kötelezettségek rovatában került feltüntetésre.
Összességében elmondhatom, hogy az egyesület a számviteli törvény és a rá vonatkozó egyéb
jogszabályoknak megfelelően vezette nyilvántartásait és állította össze a mérlegét és
eredménykimutatását. A jogszabályi változások ( az új civil törvény) előírásainak megfelelően az
idei évet is a kettős könyvvitel előírásainak megfelelően dolgoztuk fel.
Ezért kérném a tisztelt jelenlévőket, hogy fogadják el az egyesület 2013. évi pénzügyi beszámolóját.

