2014. évi pénzügyi beszámoló elfogadása
A Fertő-táj Világörökség Egyesület a 2014-es évről Közhasznú egyszerűsített éves beszámolót
készített.
A beszámoló három részből áll:
– a 2014. évi bevételeket és költségeket bemutató eredménykimutatásból,
– az egyesület vagyonát tükröző mérlegből,
– valamint a közhasznú tevékenység adatait tartalmazó közhasznúsági mellékletből.

Eredménykimutatás
Az egyesület bevételei jelentősen emelkedtek a 2014-es évben. Míg 2013-ban 23 millió forint volt
a bevétel, 2014-ben már 33 millió forintból gazdálkodhatott a szervezet.
Tagdíjakból 5 297 EFt bevétel keletkezett. A Zarándokút projektre 11 613 EFt folyt be.
A 2014. évben kapott támogatások:
• a Miniszterelnökség által folyósított támogatás 8 500 ezer Ft volt,
• az MVH-tól kapott támogatás 4 634 ezer forint volt,
• a Fertő-Hanság Nemzeti Parktól kapott támogatás 1 610 ezer forint volt,
• az Emberi Erőforrások Minisztériumából befolyt támogatás összege 1 514 ezer forint volt.
Az egyéb bevételek között a pénzintézetektől kapott kamatok összege 53 ezer forint.
Az Egyesület 2014. évi ráfordításainak összege: 16 337 ezer forint, ez 1 391 ezer forinttal
kevesebb, mint 2013-ban.
Az eredménykimutatásban a ráfordítások jellegük szerint csoportosítva jelennek meg, ezek közül a
legnagyobb tétel az anyagjellegű ráfordítások, melyek összege 8 694 ezer forint. Ezen belül a
legnagyobb tétel a Telek-Coop Kft 2 112 ezer forintos tétele (Fertőboz, színpad építés 1. rész), a
Világörökség nap 1 538 ezer forintja, valamint a Tervtanácsra költött 1 200 ezer forint.
A személyi jellegű ráfordítások sor a bérköltséget és annak közterheit takarja, ezek összege ebben
az évben 6 290 ezer forint.
A pénzügyi műveletek ráfordításai sorból 40 ezer forint a pénzintézeteknek fizetett kamatok, 526
ezer forint a devizás tételek árfolyamvesztesége.

Mérleg
A mérleg eszköz oldalán látható, hogy az egyesület tárgyi eszközeinek állománya növekedett, mivel
2014-ben sikerült megvenni egy 40 vevőkészülékből és egy adóból álló tolmácsszettet. A
pénzeszközök állománya is emelkedett, az év végén a pénztárban és a bankszámlákon lévő
pénzkészlet értéke 6 516 ezer forint volt.
Az Egyesület 2014. évi eredménye + 17 025 ezer forint.
A kiadások fedezetére az Egyesületnek 2013-ban közepes futamidejű és rövidlejáratú hitelt is fel
kellett vennie. A hitelek, kölcsönök 2014-ben visszafizetésre kerültek, amit a mérleg forrás oldalán
a kötelezettségek jelentős, közel 10 és fél millió forintos csökkenése mutat.

Közhasznúsági melléklet
A közhasznúsági melléklet a közhasznú szervezetek számára kötelezően előírt adatszolgáltatási
kötelezettség. Legfőbb célja annak bizonyítása, hogy az egyesület megfelel az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény közhasznú jogálláshoz szükséges előírásainak. Ezeket az erőforrás ellátottság és
társadalmi ellátottság mutatóival kell igazolni.

Erőforrás ellátottság mutatói:
Megfelelő erőforrás áll a szervezet rendelkezésére, ha az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában
a következő feltételek közül legalább egy teljesül:
• Megfelelő erőforrás áll a szervezet rendelkezésére, ha az átlagos éves bevétele meghaladja
az egymillió forintot.
•
Megfelelő erőforrás áll a szervezet rendelkezésére, ha a két év egybeszámított adózott
eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív.
•
Megfelelő erőforrás áll a szervezet rendelkezésére, ha a személyi jellegű ráfordításai
(kiadásai) – a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül – eléri az összes
ráfordítás (kiadás) egynegyedét.
Ezen mutatókból mindhárom feltétel teljesül a Fertő-táj Egyesület esetében.
Társadalmi ellátottság mutatói:
Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki a szervezetnél, ha az előző két lezárt üzleti éve
vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:
• Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki a szervezetnél, ha a személyi jövedelem
adó 1 %-okból kiutalt összeg eléri a korrigált összes bevétel kettő százalékát.
• Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki a szervezetnél, ha a közhasznú
tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a
két év átlagában.
• Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki a szervezetnél, ha közhasznú
tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelően.
Ezen mutatókból a második feltétel teljesül a Fertő-táj Egyesület esetében.
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. Az erőforrás ellátottság és
társadalmi ellátottság mutatói alapján az egyesület továbbra is megfelel a közhasznúság
feltételeinek.
Ezért kérném a tisztelt jelenlévőket, hogy fogadják el az egyesület 2014. évi pénzügyi beszámolóját.

