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A GYÖNGYVIRÁG TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET 

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA 
2007. ÉVRŐL 

 
 

A Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 1994. májusban alakult meg.  Alapszabályunkat nyolc évvel később 2002-ben 
Közgyűlési határozattal a tevékenységünknek megfelelően módosítottuk. A Fejér Megyei Bíróság Egyesületünket a 
módosított alapszabály alapján a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvényben foglaltak szerint a Pk. 
61.649/1994/27 számon közhasznú szervezetté minősítette. 
 
Egyesületünk közhasznú tevékenysége az alábbiakra terjed ki:  
A rendszeres természetjárás, egészséges életmódra nevelés, a természet megismerése, megóvása, a fiatalok ilyen irányú 
nevelése. 
 
A Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület beszámolási kötelezettségének teljesítése során a közhasznú szervezetekről 
szóló (módosított) 1997. évi CLVI. Törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C törvény, és a számviteli törvény szerinti 
egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló 224/2000 (XII. 19.) Kormányrendelet 
által az egyéb szervezetekre előírtaknak megfelelően járt el. 

Egyesületünk a fentiek alapján közhasznú tevékenységet végez, éves bevétele nem haladja meg a törvényben 
meghatározott összeget, vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

A naptári év folyamán bekövetkezett gazdasági eseményeket szakképzett könyvelők a Contorg EVL Egyszeres 
Könyvvezetés számítógépes könyvelési programmal rögzítették. A főkönyv felépítése azonos a Mérleg és Eredmény 
levezetés adatlapok soraival, így különféle kiegészítő nyilvántartások manuális vezetése nem szükséges. A mérleg és 
eredmény levezetés lapokat a könyvelők állították össze a főkönyv alapján. 
 
A mérleg főösszege 2855 ezer Ft, mely egyben megegyezik saját tőkénk összegével. 
 

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
 
A Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 2007. év folyamán a költségvetés normatív támogatásából nem részesült. A 
2001/25 APEH iránymutatás szerint az SZJA 1%-át központi költségvetési szervtől kapott támogatásként kell nyilván 
tartani. 
2007. évvégén 334 168 Ft SZJA 1%-ot utalt bankszámlánkra az APEH, melyet túratársaink és az Egyesületünkkel 
szimpatizálók ajánlottak fel. Ezt az összeget 2008.-ben fogjuk felhasználni túraköltségek támogatásához. 
 

VAGYON FELHASZNÁLÁSA 
 
Egyesületünk saját vagyona 2855 ezer Ft, mely pénzeszközökben áll rendelkezésünkre. Saját vagyonunk a bázis évhez 
viszonyítva 139 ezer Ft-tal emelkedett. 
 
CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK 
 
Egyesületünk közhasznú tevékenysége keretében nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást. Egyéb cél 
szerinti tevékenységet, pedig nem folytattunk az elmúlt gazdasági évben. 
 
KAPOTT TÁMOGATÁSOK 
 
Egyesületünk a működéséhez szükséges forrásokat támogatásokból, pályázati pénzekből, saját közhasznú 
tevékenységébe tartozó rendezvények bevételeiből, tagdíjból és banki kamatokból biztosította. 
 
2007. év folyamán, pályázatokon elnyert támogatások, illetve az SZJA 1%  összege 974 468 Ft.  
Egyesületünk működését az alábbiak támogatták: 

•Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Sport Bizottsága: 150 000 Ft 
•Nemzeti Civil Alapprogram: 310 300 Ft 
•Személyi jövedelemadó 1%: 334 168 Ft 
•Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány: 90 000 Ft 
•NCA nemzetközi kapcsolatok:      90 000 Ft 
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VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 
 
Vezető tisztségviselőknek 2007. évben sem tiszteletdíjat, sem költségtérítést nem számoltunk el. Tisztségviselőink 
feladataikat társadalmi munkában végzik. 
 
Az ismertetett szöveges közhasznúsági jelentésünkhöz tartozik még a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek 
közhasznú egyszerűsített beszámolója, valamint öt kötelezően előírt táblázat, melyek az előzőekben ismertetett 
adatokat tartalmazzák összesített formában. 
 
A pályázati úton elnyert támogatásokon és egyéb közhasznú célú működésre kapott támogatáson felül 775 ezer Ft saját 
közhasznú tevékenységünkből származó bevétellel is gazdálkodhattunk. Ezek a bevételek a teljesítménytúráink 
nevezési díjait, többnapos programjaink részvételi díjait, tagdíjakat, és a banki kamatokat tartalmazzák.  
 
Összes közhasznú tevékenységünk bevétele az év folyamán 1749 e Ft 
 
Közhasznúsági tevékenységünkkel kapcsolatos kiadásaink anyagi jellegűek voltak. A ráfordításként érvényesíthető, 
pénzügyileg rendezett kiadásainak összege a 2007. gazdasági évben 1686 ezer Ft volt, az alábbi bontásban: 

•Anyagköltség: 315 ezer Ft /irodaszer, nyomtatvány, fenntartási és üzemeltetési anyagok, vásárolt egyéb anyagok/ 
•Igénybevett szolgáltatások: 382 ezer Ft /  bérleti díjak, hirdetési költség,  postaköltség, szakkönyvek, FMTSZ-nek 
tovább utalt tagdíj, más szervezetnek fizetett tagdíjak/ 
•Alaptevékenységgel kapcsolatos kiadások: 913 ezer Ft /biztosítási díjak, túra költségek, nevezési díjak, szakmai 
továbbképzések költségei./ 
•Értékcsökkenési leírás:  76 ezer Ft 

 
Egyesületünk a 2007. gazdasági évet 63 ezer Ft nyereséggel zárta. 
 
Megjegyezni kívánom, hogy elszámolásunk pénzforgalmi szemléletű, ezért a mérleg és eredmény levezetés, valamint a 
közhasznúsági jelentésünk is csak az elszámolási időszak tényleges bevételeit és ráfordításait tartalmazza. Így a 
tárgyévi mérlegünkben a pályázati pénzek áthúzódása az egyik évről a másikra fiktív eredményeket illetve 
veszteségeket okozhat.  
 
A mérlegünk könyvvizsgálattal nincs alátámasztva. Az Egyesületünk gazdálkodását a háromtagú Ellenőrző Bizottság 
ellenőrizte és a 2008. március 5.-i Közgyűlés hagyta jóvá.  
 
 
Székesfehérvár, 2008. március 5. 
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