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1.) BESZÁMOLÓ

KETT S KÖNYVVITELT VEZET  ALAPÍTVÁNYOK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJA

A 2011. ÉVI MÉRLEG
(EFt/év)

ESZKÖZÖK el  év el  évek
helyesbítése tárgyév

A. Befektetett eszközök 0 0
  I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0
 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 0 0
III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0

B. Forgóeszközök 18961 17094
  I.KÉSZLETEK 0 0
 II.KÖVETELÉSEK 0
III.ÉRTÉKPAPIROK 18262 16160
IV.PÉNZESZKÖZÖK 699 934

C. Aktív id beli elhatárolások 0 15754

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 34668 32848

FORRÁSOK tárgyév el  évek
helyesbítése tárgyév

C. Saját t ke 33507 32451
  I. INDULÓ T KE 20 20
 II.EREDMÉNYTARTALÉK/T KEVÁLTOZÁS 31997 33488
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0
IV. Értékelési tartalék 0 0
V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységb l 766 -2311
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységb l 724 1254

E. Céltartalék 0 0

F. Kötelezettségek 1161 395
  I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0
 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1161 395

G. Passzív id beli elhatárolások 0 2

FORRÁSOK ÖSSZESEN 34668 32848
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A 2011. ÉVI EREDMÉNY LEVEZETÉSE
(EFt/év)

el  év el  évek
helyesbítése tárgyév

A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 57138 47245
     1.Közhasznú célú m ködésre kapott támogatás 49320 45380
       a) alapítótól 0 0
       b) központi költségvetést l 0 0
       c) helyi önkormányzattól 200 0
       d) egyéb 49120 45380
     2. Pályázati úton elnyert támogatás 3772 1450
     3. Közhasznú tevékenységb l származó bevétel 6 0
     4. Tagdíjból származó bevétel 0 0
     5. Egyéb bevétel 4040 415

 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 22919 16586

 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 80057 63831

 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 56372 49556
     1. Anyagjelleg  ráfordítások 3620 5497
     2. Személyi jelleg  ráfordítások 140 8
     3. Értékcsökkenési leírás 38 0
     4. Egyéb ráfordítások 52574 44051
     5. Pénzügyi m veletek ráfordításai 0 0
     6. Rendkívüli ráfordítások 0 0

 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 22195 15331
     1. Anyagjelleg  ráfordítások 0 0
     2. Személyi jelleg  ráfordítások 0 0
     3. Értékcsökkenési leírás 0 0
     4. Egyéb ráfordítások 0 0
     5. Pénzügyi m veletek ráfordításai 22195 15331
     6. Rendkívüli ráfordítások 0 0

 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 78567 64887

 G. Adózás el tti vállalkozási eredmény 0 0

 H. Adófizetési kötelezettség 0 0

 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény 724 1254

 J. Tárgyévi közhasznú eredmény 766 -2311

 K. Tárgyévi eredmény 1490 -1057
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TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
(EFt/év)

A. Pénzügyileg rendezett személyi jelleg  ráfordítások el  év
el  évek
helyesbíté-

se
tárgyév

       1. Bérköltség 0
            ebb l: - megbízási díjak 0
                      - tiszteletdíjak 0
       2. Személyi jelleg  ráfordítások 8
       3. Bérjárulékok 0

 B. A szervezet által nyújtott támogatások 44953
           ebb l: a Korm.rend. 16(5)szerint adott támogatás 1402

A KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY 2010. évi egyszer sített éves
beszámolóját Zalabai Péter (regisztrációs szám:143 663) állította össze.

2.) AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONÁNAK VÁLTOZÁSA

(EFt/év)

Eszközök Nyitó Záró Változás

 Befektetett eszközök bruttó értéke     0     0            0
 Értékpapírok piaci értéke 34365 31914     -2451
 Pénzeszközök              699    934        235

Források Nyitó Záró Változás

 Saját t ke           33507 32451     -1056

3.) KIMUTATÁS A KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL

(EFt/év)

 Költségvetést l kapott támogatás:           0
 A Személyi Jövedelem Adó 1 %-áról történ  rendelkezés

alapján kapott összeg:              14917

Összesen:   14917
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A 2010. évi 1%-ra vonatkozó rendelkezések alapján az Alapítvány számára még
2011-ben is történt utalás, így a lekönyvelt érték eltér a 2011. évi 1%-ra vonatkozó
teljes rendelkezési összegt l, ami: 14897 EFt.

4.) KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL
(EFt/év)

 Az Államháztartási alrendszerekb l           0
 Forintban kapott támogatások   45159

Ebb l: SZJA 1%   14917
 Devizában kapott támogatások           0
 Nem pénzbeli támogatás       221

Az összes kapott támogatás: 45380

A kapott támogatások dönt  többsége egyéni vagy közösségek által összegy jtött
szabad felhasználású adomány, csak kisebb részben támogatták vállalkozások az
Alapítványt. Az ilyen jogi és természetes személyek száma 2009. évben 1124 volt és
29273,0 EFt-t tett ki az adományuk, mely az Alapítvány céljaira szabadon felhasz-
nálható volt. Megoszlásuk az alábbi:

Adomány
(EFt/év)

Adakozó
(f )

Adomány
(EFt/év)

Egy adakozó
szerint (EFt/f )

 100 71 16,3 223
100 > a  50 78 4,5 58
50 > a  20 169 4,3 25
20 > a  10 212 2,3 11

< 10 594 1,8 3
Összesen: 1124 29,3 26

Az adományok egy része – a fentiek felett – célzott adomány volt, ahol az adakozó
nyilatkozott a konkrét felhasználási célról is. Összesen ez 1190 EFt-t tett ki. A cél-
zott adományokat a kérésnek megfelel en használtuk fel illet leg továbbítottuk a
rászorulóknak.

Örömteli hír, hogy a gazdasági válság ellenére az adományok korábbi csökkenése
megállt, s t a szabad rendelkezés  adományok nagysága és az adakozók száma
összességében növekedett is. A korábbi csökkenés nehéz helyzetbe hozta a támo-
gatott intézményeket, melyeket az ukrán áremelkedések is sújtottak. Nagy öröm
ugyanakkor, hogy az alapítvány közrem ködhetett Udvari Daniella és édesanyja éle-
tének megmentésében, melyr l honlapunkon folyamatosan beszámoltunk.
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5.) KIMUTATÁS A PÁLYÁZATOKON ELNYERT TÁMOGATÁSOKRÓL
Az elmúlt évben is pályázott az Alapítvány a Nemzeti Civil Alap programnál. Az ala-
pítvány az elmúlt évben a m ködésére kapott támogatást.

Összes elnyert támogatás:   1450 EFt

6.) KIMUTATÁS AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTAL ADOTT CÉL SZERINTI
JUTTATÁSOKRÓL

Forintban adott támogatások: 44953 EFt
Devizában adott támogatások:         0 EFt

Az összes adott támogatás: 44953 EFt

Ebb l célzott támogatás 989 EFt, pályázott támogatás: 43964 EFt volt.

7.) KIMUTATÁS A VEZET  TISZTSÉGVISEL K JUTTATÁSAIRÓL
Ilyen juttatás nem volt, mert az Alapítvány vezet  tisztségvisel i díjazás és költségté-
rítés nélkül végzik munkájukat.

8.) SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ M KÖDÉSR L
Az Alapítvány m ködése

A 2011-es év nagy visszhangot kiváltó eseménye volt az új alkotmány: Magyaror-
szág Alaptörvénye elfogadása. Örömmel állapítottuk meg, hogy a KFMA két évtize-
des m ködése számos ponton illeszkedik az Alaptörvényben szerepl  megállapítá-
sokhoz. Vonatkozik ez a „Nemzeti Hitvallásra”, de az „Alapvetés”-re is. Ez utóbbiból
érdemes idézni:

„ Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem el tt
tartva felel sséget visel a határain kívül él  magyarok sorsáért, el segíti
közösségeik fennmaradását és fejl dését, támogatja magyarságuk meg-

rzésére irányuló törekvéseiket, … a szül földön való boldogulásukat, …”

A KFMA – alapító okiratával összhangban – ezekért a célokért küzd Kárpátalján a
Római Katolikus Egyház, azon belül kiemelten a magyarországi ferencesek m kö-
dési területén.

Az Alapítvány kuratóriumának gyakorlati tevékenysége els sorban adományok és
támogatások gy jtésére, majd azok célba juttatására terjedt ki 2011-ben is. Ennek
során törekedtünk megismertetni a magyarországi lakosokkal a Kárpátalján lakók
életét és bemutatni, hogy milyen hasznos és értékes ügyek támogatására fordítjuk
adakozóink adományait.
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Az Alapítvány rendszeres kuratóriumi üléseken (az elmúlt évben tíz alkalommal) kí-
sérte figyelemmel az alapítvány m ködését, tartotta a kapcsolatot a támogatókkal és
a támogatott intézményekkel, valamint döntött az évközi támogatási kérelmekr l,
melyek kiegészítették az éves költségvetésben már elfogadott pályázatokat. Hála
adakozóink bizalmának – bár az adományok a 2008. évi, eddigi maximális szinthez
képest mintegy 25%-al csökkentek – szabadon felhasználható bevételeink a gazda-
sági válság ellenére is lehet vé tették 2011-ben a legszükségesebb igények mini-
mális szint  kielégítését.

Lényeges eleme tevékenységünknek a célzott adományok közvetítése is. Ennek
leglátványosabb eleme a súlyos egészségügyi problémák megoldásának anyagi tá-
mogatására való külön gy jtés egy-egy nagy bajban lév  nemzettársunk javára. Eb-

l a szempontból a 2011-es év kiemelked  eseményei voltak: lezárult Kraszilinec
Éva több éves m tét sorozata és az év folyamán részt vehettünk Udvari Daniella és
édesanyja életéért folyó orvosi küzdelem anyagi támogatásában is, melyekr l rész-
letek találhatók a www.ferences.hu honlapon.

Az elmúlt évben is megrendeztük a Kárpátalján m köd  aktivisták és az adakozók
találkozóját advent el tt, mely fontos hagyományos lehet ség a személyes kapcso-
latok kialakítására, ill. ápolására a támogatók és támogatottak között. Az esemény-
nek külön jelent séget adott az a tény, hogy ekkor ünnepeltük a Kárpátaljai Feren-
ces Misszió Alapítvány fennállásának húsz éves évfordulóját is.

A kapott adományok és egyéb bevételek
Az összes kapott adományon belül a célzott adomány 1,2 MFt/év volt. A szabad fel-
használású adományok 2011-ben – mint említettük – 29,3 MFt-t tettek ki. Másik fon-
tos forrásunk a Személyi Jövedelem Adó 1 %-áról történ  rendelkezés, melynek ke-
retében – a korábbi évek jellemz  értékénél mintegy 20 %-al kevesebbet – kereken
14,9 MFt-t kaptunk. Mivel alapítványunk – más forrása nem lévén – gyakorlatilag
kizárólagosan az egyéni adományokra alapozza m ködését összességében 45,4
MFt állt rendelkezésre az ezt az összeget csaknem kétszeresen meghaladó jogos-
nak látszó igények kielégítésére.

Az elmúlt évben is pályáztunk a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) keretében és pá-
lyázataink alapján összesen 1,5 MFt bevételünk volt, melynek felhasználása rész-
ben fedezte m ködési költségünket.

Az eredmény kimutatásban szerepl  „vállalkozási tevékenység” az átmenetileg az
alapítványnál lev  pénzösszegek lekötését jelenti. Ennek haszna 2011-ben mintegy
1,3 MFt volt. (B és E sorok különbsége az eredmény kimutatásban).

Összevetve a 2010 és 2011 éveket a bevételi pozíció romlásunk meghaladta a 10
MFt-t. Ebben a helyzetben a kuratóriumnak ellentétes követelményeknek kellett
megfelelnie: a jogos igények kielégítése és a likviditás meg rzése kritikus id szak-
ban (szeptember) is. A likviditást sikerült biztosítani és az adományokat sem csök-
kentettük arányos mértékben, aminek következménye az lett, hogy az alapítvány
formailag „veszteséges” volt (-1,1 MFt). Ez látszólagos veszteség mert az alapítvány

http://www.ferences.hu
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összes „kiadásának” rendszeresen csupán kevesebb mint 10%-a (!) a tényleges
ködési költség.

Az Alapítvány kiadásai
A célzott adományok elvárt felhasználása illet leg továbbítása mellet, további kere-
ken 43,4 MFt-t, pályázati rendszerben benyújtott kérelmek alapján juttattunk el a rá-
szorultaknak.

Az Alapítvány rezsi költségei összesen 3,8 MFt-t tettek ki, ami jelent s összeg, de a
ráfordításoknak csupán 7,7 %-a. Minden er nkkel azon vagyunk, hogy a ráfordítá-
sok 10 %-a alatt tartsuk a rezsi összegét.

Figyelembe véve a rendezvények költségeit és a m ködési költségeket is, adódik a
49,6 MFt összes ráfordítás.

A támogatások részletezése
      EFt EFt

 Egészségügyi, kulturális, tanulmányi és
  hitélethez kapcsolódó támogatás ok     5973,0
  Ebb l: Egészségügy       4639,0

Tanulmányi         910,0
Hit és Fény közösségek, hitélet támogatása         424,0

 Intézmények, iskolák, óvodák támogatása   32012,0
  Ebb l: Nagysz si Ferences Rendház       3550,0

Karitász szervezetek és ingyen-konyhák     13210,0
Óvodák     12500,0
Iskolák és kollégiumok       2750,0

 Élelmiszer és egyéb rendszeres segélyek     5380,0
 Ebb l: Rendszeres élelmiszersegély       4150,0

Tüzel  támogatás       1230,0

 Célzott, átfutó támogatás       686,0

 Aktivistáknak rendezett tanfolyamok költsége     1744,0

 Az Alapítvány rezsi költségei     3761,0
 Ebb l: Hirdetés, propaganda, reklám       1711,0

Pénzügyi szolgáltatások díja         406,0
Igénybevett szolgáltatás és alapanyag       1644,0
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A közhasznúsági jelentés közzététele
Ezen jelentésünket – korábbi gyakorlatunkkal összhangban – megküldjük minden
egyes adakozónknak, ezen kívül olvasható honlapunkon (www.ferences.hu), vala-
mint legfontosabb adatait megjelentetjük sajtótermékekben is.

Budapest, 2012. május 25.

Kacsó András
      az Alapítvány Kuratóriumának

    elnöke

9.) JÓVÁHAGYÁS
A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány Kuratóriuma 2012. május 25.-én hozott
Kdsz. 2012-65 számú határozatával elfogadta a 2011. évi tevékenységér l szóló
közhasznúsági jelentést és jóváhagyta annak nyilvánosságra hozatalát.

Budapest, 2012. május 25.

http://www.ferences.hu

