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A Nevelőközösségek Nemzetközi Szövetsége a Magyar Gyermekekért (továbbiakban: NENESZ egyesület) célkitűzése, hogy minél több gyermekvédelmi
szakellátásban élő gyermek és kísérője számára biztosítson lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltésére. A Kezünkben a jövő! kampány keretében a
gyermekek számára a tehetséggondozás, pályaorientáció és a szakmaválasztás segítése a cél a biztonságos jövő elérése érdekében.

A számviteli politika
A civil szervezet számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit, a 479/2016 (XII.28.) Kormányrendelet, az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv (Civil tv.) és a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet előírásait. Ez
biztosítja azt, hogy a civil szervezet
beszámolója reálisan mutatja a szervezet jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet
alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak. Mérlegét a 479/2016. (XII.28.) Kormányrendelet 3. sz. melléklete, eredménykimutatását ugyanezen
jogszabály 4. sz. melléklet szerint készíti. Közhasznúsági melléklete a 350/2011. (XII.30.)
Kormányrendelet melléklete szerinti adattartalommal készíti. Mindezekhez az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített PK-742 számú űrlapot
használja.
A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat,
számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja
össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli
törvény előírásai szerint vezesse. A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály
megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre
álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg. A támogatások felhasználásának elkülönítését
gyűjtőszámos rendszer vezetésével végzi.

Értékcsökkenés
Az egyesület az immateriális javak értékét beszerzési áron az amortizációval csökkentve, a tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval
csökkentve mutatja ki a beszámolóban. Az értékcsökkenés elszámolása az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi
avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában lineáris leírással
történik. A 200.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök a
használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerülnek. A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az
értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos
élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot (nem jelentős
maradványérték). A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet, melyet legalább a
mérleg fordulónapján a főkönyvvel egyeztet, és szükség szerint helyesbít a leltár szerint.

Eszközök és források összetétele:

a./ az összes eszközhöz képest:
- befektetett eszközök aránya:
- forgóeszközök aránya:

7,489451477 %
92,51054852 %

b./ saját tőke aránya az összes forráshoz képest

100 %

Források:
Kötelezettségek aránya

0
Saját tőke alakulása

2020
2021
0.-Ft
0.-Ft
Indulő tőke
2 721 eFt
2 757 eFt
Tőkeváltozás
Az egyesület saját tőkéje az elmúlt évhez képest nőtt, mivel nagyobb támogatást kapott, mint előző évben.
Likviditás, fizetőképesség:

1.) Likviditási mutató

Előző év
18,17123288

Tárgyév
0

2.) Rövid távú likviditási mutató I.

18,17123288

0

3.) Rövid távú likvidtási mutató II.

18,17123288

0
Jövedelmezőség

6618
6188
342

Összes bevétel
Anyagjellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás

100%
0,94%
0,05%

Adózás előtti eredmény
A 2021.évi összes bevétel és ráfordítás a támogatásokból és adományokból származott.

87 eFt

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
Az egyesület tárgyi eszközeinek értéke 212 873.-Ft.
A pénztár záró egyenlege 1 321 372.-Ft, bank egyenleg 43 694-.Ft A tőkeváltozás
az előző évek eredményét tartalmazza . A tárgy évi eredmény 87 eFt nyereség.
Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
Egyéb bevételek 6 618 000.-Ft, ebből tagdíj bevétel 48 eFt, támogatások 6570 eFt.
Egyéb bevételeken belül:
Emberi Erőforrások Minisztériuma: X/761-5/2021/GYERGYAM Támogatói okirat

1.)
2021-ben folyósított összeg:

2 000 000.-Ft

Felhasználás:

A benyújtott kérelem alapján a Sporttal a gyermekekért – Tehetséggondozás, egészséges életmódra nevelés,
Kezünkben a jövő! — tehetséggondozás, szakmaválasztás, valamint Műhelymunka a szakellátás munkavállalói
részére programok megvalósítását támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

A sportprogramok keretében a sport, mint nevelő eszköz jelenik meg a tehetséggondozás mellett, kiemelve a csapatszellemet és az egymásra való
odafigyelést. A sportrendezvények, sporttáborok és a szabadidő hasznos eltöltése a gyermekvédelemben felnövekvő gyermekek és fiatalok számára
biztonságot, folytatólagosságot és tehetséggondozást jelent. Sportversenyeken, bajnokságokon, valamint sporttáborokon keresztül biztosítjuk a testedzést
és a szabadidő hasznos eltöltését az egészséges életmódra neveléssel együtt.
A Kezünkben a jövő! kampány keretében a gyermekek számára a tehetséggondozás, pályaorientáció és a szakmaválasztás segítése a cél a biztonságos
jövő elérése érdekében. Számos együttműködő partnernek köszönhetően a szakképzésben technikumokkal karöltve a fiatalok pályaorientációs témában
kapnak segítséget érdeklődési körüknek megfelelően.

2.)
2021-ben folyósított összeg:
Támogatás időtartama:
Felhasználás:

Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.: SzNp-200-3/2021.
4 000 000.-Ft
2021. április 01. — 2021. december 31.
A benyújtott kérelem alapján a Márciusban nefelejcs kulturális programsorozat, a Sporttal a gyermekekért és a
Kezünkben a jövő! programsorozatok megvalósítását támogatta a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.

A Márciusban nefelejcs kulturális programsorozat keretében megvalósul a pedagógiai érték közvetítése és fogadása, a színházzal való nevelés,
amelynek célja és lényege tematikus kultúr-pedagógiai nevelés által maradandó színházi élményben részesíteni a gyermekeket és a fiatalokat. A
sportprogramok tekintetében a sport, mint nevelő eszköz jelenik meg a tehetséggondozás mellett, kiemelve a csapatszellemet és az egymásra való
odafigyelést.
A Sporttal a gyermekekért programsorozat keretében sportrendezvények, sporttáborok és a szabadidő hasznos eltöltése a gyermekvédelemben
felnövekvő gyermekek és fiatalok számára biztonságot, folytatólagosságot és tehetséggondozást jelent. Fentiek mind részét képezik az egyesület
Egészséges életmódra nevelő kampányának, amely által a szenvedélybetegségek megelőzése a hagyományos megközelítésen túl a sport és kultúra
oldaláról valósul meg.
A Kezünkben a jövő! – tehetséggondozást, sikeres szakmaválasztást jelent a gyermekvédelemben élő gyermekek és fiatalok számára.
Jelentős összegű hiba feltárásáról
Az egyesületnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. Jelentős összegű az a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző
ellenőrzések során, egy adott évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - (előjeltől
független) abszolút értékének együttes összege meghaladja az ellenőrzött év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja
meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.
Az egyesületi taglétszám 2021-ben 31 fő.
Az egyesület tisztségviselői tevékenységükért semmilyen díjazásban nem részesültek.
A könyvviteli szolgáltatást végző Cég neve:
AC Business Connect Kft.
1157 BUDAPEST NYÍRPALOTA ÚT 83 7.em. 44.ajtó
Székhely:
A könyvviteli szolgáltatást végző neve:
Knirschné Balog Edina
1157 BUDAPEST NYÍRPALOTA ÚT 83 7.em. 44.ajtó
Címe
164937
Regisztrációs száma:
Budapest,
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