KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

az Ifjúsági Unió Pécs 2005. évi egyszerűsített éves beszámolójához

Az Ifjúsági Unió Pécs a törvényi előírások figyelembe vételével az
egyszerűsített éves beszámoló jóváhagyásához szükséges közhasznúsági
jelentésében az alábbi információk ismertetését tartja szükségesnek:

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

Az egyesület számviteli beszámolója
A költségvetési támogatás felhasználásának bemutatása
Az önkormányzattól kapott támogatások összegének bemutatása
Az egyéb szervezetek, magánszemélyek által juttatott támogatás
A vagyon felhasználásával kapcsolatos adatok ismertetése
A cél szerinti juttatások kimutatása
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összege
A közhasznú tevékenység rövid bemutatása

1. Az egyesület számviteli beszámolója

Az egyesület bejegyzésére a Baranya Megyei Bíróság 1995.09.11 napján kelt
Pk.60.093/1995 számú végzése alapján került sor.
Az egyesület az érvényben lévő számviteli szabályok alapján elkészített
közhasznú egyszerűsített éves beszámolója a közhasznúsági jelentés mellékletét
képezi, ezért azt teljes egészében mellékeljük.
A számadatokból kitűnik, hogy az egyesület a tárgyévben veszteségesen
működött. A bevételek és kiadások
meghaladták az előző évit az
eredményesebb pályázati munka és támogatás szerzés miatt, mégis forráshiány
miatt kölcsönt kellett betenni a tagoknak. A mérleg forduló napján 46 e Ft
pénzeszközzel rendelkezett. A végleges pénzbevételek és ráfordítások
egyenlegeként a tárgy évi adózás előtti eredmény -504 e Ft. Az egyesület
vállalkozási tevékenységet nem folytat, így adófizetési kötelezettsége nem
keletkezett . Ebből adódóan az adózás előtti eredmény megegyezik a mérleg
szerinti eredménnyel.

2. A költségvetési támogatások felhasználásának bemutatása

Az egyesület a tárgy évben az alábbi költségvetési támogatásokat kapta:
Támogatás nyújtó
BMMK
Mobilitás

Összeg
1.541.826.50.000.-

Felhasználás
közhasznú foglalkoztatás 2 fő
eszközbeszerzés

3. Az önkormányzattól kapott támogatás összegének kimutatása
Az egyesület a Pécs MJV Civil alapjából 300.000.- Ft – ot kapott, melyet a
közhasznú működés és programok lebonyolítására használt fel.

4. Egyéb szervezetek és magánszemélyek által juttatott támogatások
Az egyesület egyéb helyről kapott támogatásait és felhasználását az alábbi
felsorolás mutatja be.
Támogatás nyújtó

Összeg

Felhasználás

Magánszemélyek

84.000.-

Működési költségek

5. A vagyon felhasználásával kapcsolatos adatok ismertetése
Bevételek
Pályázat útján kapott támogatás
650.000.Támogatás magánszemélyektől, vállalkozásoktól
84.000.Bankkamat
485.APEH 1% visszautalás
9.100.BMMK foglalkoztatási támogatás
1.541.826.Közhasznú tevékenység bevétele
222.108.Egyéb bevétel
150.221.Tagdíj
44.100.Késedelmi kamat
526.Összesen:

2.702.366.-

Kiadások
Munkabér
Bérjárulékok
Rezsi költségek
Bankköltség
Gk.használat, utiktg:
Berendezések, felszerelések
Telefon
Posta ktg.
Internet használat
Bérleti díj
Közhasznú tevékenység anyagi ktg.
Tisztítószerek
Irodaszer, nyomtatvány
Karbantartás, javítás
Oktatás
Pályázati díj
Közjegyzői díj
Tagdíjak
Egyéb
Terv szerinti écs.
Késedelmi kamat

1.528.285.558.072.144.992.38.905.28.474.91.413.89.135.12.110.126.438.375.000.31.878.6.094.43.047.30.622.15.000.5.000.2.800.24.000.1.420.53.600.526.-

Összesen:

3.206.811.-

Záró pénzkészlet

46.084.-

6. A cél szerinti juttatások kimutatása
A közhasznúsági jelentés előző pontjában az egyesület részére nyújtott
támogatások – azok célja szerinti bontásban is – részletesen bemutatásra
kerültek, így azok ismételt kimutatásától eltekintünk.

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összege
Az egyesület a vezető tisztségviselők részére a tárgy évben juttatást, támogatást
semmilyen jogcímen nem nyújtott. A vezetőség tagjai tiszteletdíjban nem
részesültek, tevékenységüket ellenszolgáltatás nélkül végzik.

8. A közhasznú tevékenység rövid ismertetése
A 2005-ös évben meghatározott tevékenységünk két fő irányát sikerült
teljesíteni. Egyrészt a Net-Megálló Ifjúsági Információs Pont fejlesztését,
formálását, hogy a korszerű elvárásoknak megfeleljen, másrészt a szervezet
tevékenységi körének szélesítését. Úgy érezzük, fontos szerepet töltöttünk be a
város, a megye ifjúsága életében.
Munkánk más szervezetekben: Tevékenyen részt vettünk a város és a megye
ifjúsági ügyeivel foglalkozó fórumok munkájában. Ez évben a városi és megyei
ifjúságkutatásban, valamint az elkészült ifjúsági koncepció kidolgozásában is
hangsúlyos szerepet vállaltunk.
Vezetőképzés, táborok, pályázatok: A sikeres mentálhigiénés programjainkat,
mozgássérült fiatalokkal, ez évben is folytattuk.
Közhasznúság: 2005. évben célunk maradt a mozgássérült fiatalok integrálása.
A Völgyhíd Alapítvánnyal több sikeres tábort szerveztünk mozgássérült és ép
fiatalokkal és értük, pl.: munkahelyteremtés, elhelyezkedés és távmunka
témában. A kialakult együttműködést a megyei Munkaügyi Központtal idén is
sikerült tovább fejleszteni.
Környezetvédelem: Környezet- és természetvédelmi feladatunk a szemétszedőtúrák valamint más programok mellett a nevelés, akár a fiatalok példamutatása
az idősebbek előtt, hogy ne csak szóban, de tettekben is megnyilvánulhasson.
A Net-Megálló Ifjúsági információs Pont működésének létjogosultsága van.
Nem csak a fiataloknak, de működésükhöz más szervezetek, egyesületek
képviselőinek is adtunk illetve a jövőben is adunk lehetőségeket. Továbbra is
csak rövidtávon sikerült megteremteni a személyi feltételeket. Külön hangsúlyt
fektetünk az informatikai fejlesztésre. Tovább korszerűsítettük gépparkunk nagy
részét - az Informatikai Társadalom feltételeinek megfelelően - pályázatok és a
Baranya Ifjúsága Kht segítségével. A Tett-Hely hálózattal és a Teleház
Szövetséggel is hatékonyan közreműködünk a megye és a régió életében.
Rendszeres klubprogramunk: –színházlátogatások, –szemét-gyűjtő túrák, –
beszélgetések a drogról, –játékok, –sportnapok, –kirándulások megvalósítása
mellett az Internet világa is jelentős szerephez jutott.
Programjaink aktív résztvevői: mozgássérült tagjaink, barátaink és ismerőseink.
Fontos számunkra életük, lehetőségeik, belső értékeik megismerése. Az
integráció nálunk, gyakorlatban létező fogalommá vált.
Pécs, 2006.04.24.

…………………………………….
szervezet vezetője

