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1. Kimutatás a költségvetési támogatások felhasználásáról

A 2010. év folyamán egyesületünk az alábbi támogatást kapta a Nemzeti Civil Alapprogram által meghirdetett
pályázat útján:
2010.01.22. 267 774 Ft
Egy másik pályázat útján a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól kaptunk támogatást:
2010.08.26 800 000 Ft
Ebben az évben normatív támogatásban nem részesültünk.
2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
eFt-ban
Előző év

Tárgyév

Változás Ft

Változás %

Saját tőke

5983

7652

1669

127,89%

Induló tőke

5555

5555

0

100%

Tőkeváltozás

-429

429

811

200%

Tárgyévi eredmény

857

1668

811

194,63%

A 2010. évi összes kiadásunk (amely 6 561 eFt) 16,42%-ára nyújtott fedezetet a támogatások összege. A
támogatások összes bevételhez viszonyított aránya: 13,08%.
A 2010. évi eredmény (1 668 eFt) a 2009. évinek 194,63%-a. Az összes bevétel (közhasznú tevékenységgel
együtt) aránya az előző évhez viszonyítva (2010/2009): 88,62%, a költségek aránya (2010/2009): 80,86%.
A kapott adományok és az egyéb bevételek megosztva a következő:
Minisztériumi és
Önkormányzati
1077 eFt

Lakossági, válli tám.

Egyéb bevételek

469 eFt

240 eFt

3. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
Egyesületünk nem nyújtott sem pénzbeli, sem nem pénzbeli szolgáltatást más szervezet részére.
Egyesületünk nem kapott sem idén, sem tavaly olyan önkormányzati, vagy költségvetési támogatást, amelyet
az adományozó akár pályázat útján, akár anélkül, célzottan más szervezetek vagy csoportok közötti
felosztásra szánt volna.
4. Kimutatás a központi szervektől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a
kisebbségi
települési
önkormányzattól,
a
települési
önkormányzatok
társulásától,
az
egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás értékéről.
A 2010. évben egyesületünk fenti szervektől nem kapott támogatást.
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5. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások kimutatása.
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. szerint vezető tisztségviselőnek minősül:
- az egyesület kezelője, illetve kezelő szervének (kuratórium) elnöke, és tagja, valamint
a közhasznú, a kiemelkedően közhasznú minősítésű szervezetként nyilvántartásba vett szervezet,
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, a létesítő okirat szerint
felelő vezetői feladatot ellátó személy.
A 2010. év folyamán vezető tisztségviselő sem az egyesületben kifejtett személyes közreműködéséért, sem a
vezetői feladatok ellátásáért munkabér, vagy egyéb bér jellegű (pl. megbízási díj) kifizetésben nem részesült.
Számukra sem kölcsönt, sem egyéb juttatást az egyesület nem folyósított.
6. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Az egyesület alapszabálya szerint a támogatott célok:
Az angol tanítás fejlődésének elősegítése a következők szerint: szakmai összejövetelek szervezése, hazai és
külföldi előadók felkérése az egyesület rendezvényeire, a tagok hazai és nemzetközi rendezvényeken való
részvételének anyagi támogatása, egymás munkájának segítése, tapasztalat és információcsere. Szakmai
kapcsolatok teremtése és ápolása hasonló célú hazai és nemzetközi szervezetekkel, az ország iskolái
számára információval segíteni a testvériskolai és cserekapcsolatok elindítását. Együttműködni állami és
társadalmi szervekkel, köznevelési intézményekkel, iskolákkal, alapítványokkal, hogy céljai megvalósítását
pártoló tagként segítsék.
Az egyesület 2010. évben is a létesítő okiratban meghatározott célokat igyekezett megvalósítani, a fent
említett eszközök segítségével. Ehhez igénybevett támogatásokat, valamint saját maga is végzett közhasznú
tevékenységet, amelyeknek a részletezése a mellékelt rovatszám kimutatásban található. (7. pont)
Az egyesület néhány közhasznú tevékenysége, rendezvényei 2010-ben:
Az egyesület tevékenysége, rendezvényei 2010-ben:
• Januárban tanártovábbképző tréningsorozatot tartottunk a diszlexiás tanulók nyelvtanításával
kapcsolatban, mivel az elmúlt években egyre inkább megfigyelhető a speciális tanítási igényű tanulók
számának ugrásszerű növekedése. Az eseményt magyar nyelven tartottuk, mert a téma nem csak az angol
nyelvtanárokat, hanem az összes modern nyelvet tanító kollegát érinti.
• Februárban módszertani foglalkozást tartottunk angoltanároknak a főzés és gasztronómiai gyakorlatok
alkalmazásáról a nyelvórán. Tapasztalt anyanyelvi trénerünk saját élményei alapján bemutató órát tartott a
résztvevőknek, majd óravázlatok és a nyelvórán is elkészíthető recepteket bocsátott a rendelkezésükre.
• Márciusban az új médiákkal és a kultúrával foglalkozó szakcsoportunk szakmai workshop-ot tartott az
ELTÉ-n a virtuális osztálytermek használatáról és a közösségi hálók szerepéről a nyelvoktatásban.
• Tavasszal az ELTÉ-vel együttműködve a skót kultúrát a tanárokkal jobban megismertető Skót Napot
tartottunk, ahol az országismereti fókusz egy kinesztetikus fókusszal is kiegészült, hogy a résztvevő tanárok
különböző tanulási stílussal rendelkező diákjai egyaránt profitálhassanak az itt tanultakból.
• Májusban került sor első önéletrajzíró tréningünkre. Itt a résztvevők részletes útmutatást kaptak a
hatékony és informatív önéletrajz megírásához, amely a nemzetközi munkába való bekapcsolódáshoz
szükséges professzionális megjelenés egyik alapköve.
• Újból akkreditáltattuk az „IKT a nyelvoktatásban” tanfolyamunkat, mely a digitális technológia
alkalmazásában segíti a tanárokat mind elméleti ismeretek átadásával, mind gyakorlati feladatok
elvégzésével.
• Az egyesület megismertetésének és tevékenységének bemutatása céljából bemutatót tartottunk, és
standot állítottunk fel különböző konferenciákon, melyeket az angol nyelvoktatással foglalkozó hazai szakmai
cégek, egyesületek szerveztek, hogy minél több angoltanár profitálhasson az egyesület szolgáltatásaiból.
• Közhasznú egyesületként intenzív kampányba kezdtünk a személyi jövedelemadó 1%-áért, melyet a 2011ben megrendezésre kerülő diszlexiás képzéseink finanszírozására és ezzel kapcsolatos tevékenységre
fogunk fordítani.
• Áprilisban az egyesület képviselője részt vett az egyesület angliai anyaszervezetének éves konferenciáján,
ahol a hazai angoltanárokat képviselte, valamint megújította a partneregyesületekkel az együttműködési
szerződéseket, illetve vendégelőadókat hívott az októberi, saját szervezésű konferenciánkra a hazai közönség
számára.
• 2010 őszétől fut az akkreditált Mentorképző kurzusunk az ELTE Angol Nyelvpedagógia Tanszékének
oktatóival közösen.
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• Októberben került megrendezésre a 20. éves konferenciánk Zánkán, amely 19 országból (pl.
Spanyolország, Franciaország, Oroszország, USA, Egyesült Arab Emirátus, stb.) 250 résztvevőt vonzott, akik
közel 80 előadás, műhelyfoglalkozás és egyéb program közül választhattak. A szakmai programokat
taneszköz-kiállítás és esténként kulturális programok színesítették, elősegítve a résztvevők közötti eszme- és
tapasztalatcserét.
• 5 tagunk külföldi partner konferencián vehetett részt az egyesület anyagi támogatásával. A
továbbképzésen szerzett tapasztalataikat megosztották az egyesület többi tagjával egy beszámolóban,
amelyet elektronikus kiadványunkban angoltanárok százaihoz juttattunk el.
Vállalkozási tevékenységet nem végzett egyesületünk.
A bevételek, költségek és egyéb kiadások részletezése (kizárólag a cél szerinti tevékenységgel kapcsolatban
felmerült költségek): (Rovatszám kimutatás a 7. pontban található)
Megnevezés

Összeg
Ft
122390
339343
40000
98619
56828
60520
1358317
450000
59875
187955
10400
99553
57359
48982
21915
13840
295875
186875
13006
30300
475500
66250
164446
18152
1418750
259200
26588
80608
190000
119963
21809
63741
104459

Telefonköltség
Postaköltség
Előadói díj
Vezetőségi ülések
Irodaszer
Irodai eszköz, egyéb felszerel
Konferencia szállás
Konferencia szervezői díj
Konferencia irodaszer
Konferencia nyomtatás
Konferencia PR, fogadás
Konferencia útiköltség
Konferencia social program
Konferencia étkezés
Komm.Ktg-hírlevél
Programok
Kiadványok
PR anyagok, hirdetés, promóció
Reprezentációs költség
Utazási költség elszámolása
Irodabérleti és egyéb terembér
Web, internet ktg
Web+Telefon
Fenntartási, javítási ktg
Irodavezetői díj (IVD)
Könyvelési díj
Tanfolyam catering
Partnerkonferenciák ut. hozzáj
Tanfolyami akkreditáció
Harrogate konferencia
WMS tagdíj
Egyéb
Bank költség
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7. Rovatszám kimutatás
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8. 2010. évi Mérleg és eredmény levezetés

ANGOLTANÁROK NEMZETKÖZI EGYESÜLETE

1122. BUDAPEST, VÁROSMAJOR U.
71.

19651312-1-42
adószám

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB
SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJA
2010.év
az egyszeres könyvitelt vezető vállalkozások
részére
A beszámolási időszak kezdete: 2010.01.01.
Az egyszerűsített mérleg fordulónapja: 2010.12.31.

Kelt:………Bp. 2011.02.01.…………………………
P.H.

képviselő
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ANGOLTANÁROK NEMZETKÖZI EGYESÜLETE
Közhasznú szervzete neve

1122. BUDAPEST, VÁROSMAJOR U.
71.

19651312-1-42
adószáma

Közhasznú szervezet címe

KÖZHASZNÚ BESOROLÁSÚ ALAPÍTVÁNY MÉRLEGE
2010
Fordulónapja: 2010.12.31.
Fajtája:ZÁRÓ
Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

A tétel megnevezése

0

5983

7652

IV. Pénzeszközök

5983

7652

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
((01+05. Sor) egyezően a mérleg 23. Sorával)

5983

7652

C) Saját tőke (12-től-15. Sorok)

5983

7652

I. Indulótőke/Jegyzett tőke

5555

5555

II. Tőkeváltozás

-429

429

857

1668

0

0

0

0

5983

7652

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B) Forgóeszközök (06+07+10+11. Sor)
I. Készletek
II: Követelések
III. Értékpapírok

III. Lekötött tartalék
IV. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből
IV. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
D) Tartalék

18.

E) Céltartalékok

19.

F) Kötelezettségek (19+22. Sor)

21.
22.
23.
24.

Tárgyév

0

A) Befektetett eszközök (02-től-04.sorok)

17.

20.

Előző év(ek)
helyesbítése

Előző év

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (24+25. Sor)
Pénzbevételből származó kötelezettségek
Pénzmozgáshoz nem kapcsolódó kötelezettségek
FORRÁSOK ÖSSZESEN (11+16+17+18. SOR)

Kelt: Budapest 2011.02.01.
P.H.

képviselő
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ANGOLTANÁROK NEMZETKÖZI EGYESÜLETE
Közhasznú szervzete neve

19651312-1-42
adószáma

1122. BUDAPEST, VÁROSMAJOR U. 71.
Közhasznú szervezet címe

KÖZHASZNÚ BESOROLÁSÚ ALAPÍTVÁNY EREDMÉNYLEVEZETÉSE

Sorzsz.

2009.

Előző évek

2010

Tárgyév

helyesbítései

Tárgyév

A tétel megnevezése

12317

0

10935

7515

0

8229

800

0

469

1.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)

2.

I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)

3.

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

4.

a) alapítótól

5.

b) központi költségvetésből

6.

c) helyi önkormányzattól

7.

d) egyéb támogatótól

800

469

8.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

773

1077

9.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

4175

5287

10.

4. Tagdíjból származó bevétel

1505

1136

11.

5. Egyéb bevétel

262

260

12.

II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

13.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)

14.

1. Pénzügyileg rendezett bevételek

15.

2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

16.

0

0

0

C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)

7515

0

8229

17.

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)

4802

0

2706

18.

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)

11460

0

9267

19.

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

20.

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

21.

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

22.

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

23.

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)

24.

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

6658

6561

4802

2706

0

8

0

0

Sorzsz.

A tétel megnevezése

25.

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

26.

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

27.

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

28.

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (± 1 ± 2)

29.

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye

30.

2009.

Előző évek

2010.

Tárgyév

helyesbítései Tárgyév

857

0

1668

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye

0

0

0

31.

H. Nem pénzben realizált eredmény (± 1 ± 2)

0

0

0

32.

1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye

33.

2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye

34.

I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1) ± H/2

0

0

0

35.

J. Fizetendő társasági adó

36.

K. Tárgyévi eredmény

857

0

1668

37.

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye

857

0

1668

38.

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)

0

0

0

Tájákoztató adatok
eFt
A. Személyi jellegű ráfordítások

Összeg

ebből bérköltség
megbízási díjak
tiszteletdíjak
személyi jellegű egyéb költségek
személyi jellegű költségek közterhei
B. Anyagjellegű ráfordítások
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C. Értékcsökkenési leírás
D. A szervezet által nyújtott támogatások
ebből pályázat útján nyújtott támogatások
Kelt:Budapest 2011.02.01.
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