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Sz{mviteli besz{moló:
Az egyesület könyveit az egyszeres könyvvezetés szab{lyai szerint vezeti, egyszerűsített besz{molót
készít. A 2009. évről szóló besz{molój{t a sz{mvitelről szóló - többször módosított – 2000. évi C. törvény, valamint a sz{mviteli törvényben meghat{rozott egyes egyéb szervezetek besz{moló készítési
és könyvvezetési saj{toss{gairól szóló 2000. évi 224. sz. Korm{nyrendelet előír{sai szerint {llította
össze.

Költségvetési és egyéb t{mogat{sok felhaszn{l{sa:
Az Egyesület 2009. évben 958 e FT t{mogat{sban részesült.
Ebből: - önkorm{nyzati t{mogat{s :
0 e Ft
- SZJA 1%-a :
423 e Ft
- mag{nszemély t{mogat{sa:
435 e Ft
- NCA :
100 e Ft
A t{mogat{sok egy részét udvari korszerű fa j{tszótéri j{tékokra és a gyermekek részére bútor,
írószer, mesekönyv v{s{rl{s{ra fordítottuk.

Az Egyesület 2000. évben lett alapítva, v{llalkoz{si tevékenységet nem folytat. Bevételei kiz{rólag alaptevékenységből sz{rmaznak, r{fordít{sai alaptevékenységhez kapcsolódnak.

Az eredménykimutat{shoz kapcsolódó egyéb adatok:
Az Egyesület t{rgyévi bevételei az al{bbi forr{sokból sz{rmaznak:
Tagdíjak
Egyéb bevétel (bankkamat)
T{mogat{sok
Összesen:

18 eFt
2 eFt
958eFt
978 eFt

Az Egyesület t{rgyévi r{fordít{sai az al{bbiak szerint oszlanak meg:
Anyag- és anyagjellegű költségek
Egyéb költség
Összesen:

Közhasznú tevékenység eredménye:

200 eFt
553 eFT
753 eFt

225 eFt.

Az Egyesület tárgyévi bevételei meghaladják a ráfordításait, így tőkéjében a bázis évhez viszonyítva növekedés
történt.

A mérleghez kapcsolódó egyéb adatok:
Befektetett eszközökkel rendelkezik melynek nettó értéke:

910 e Ft .

Az Egyesület pénzeszközei az al{bbiak szerint alakultak az év folyam{n:
Nyitó pénzkészlet:
Tárgyévben befolyt bevételek összege:
Kifizetett ráfordítások
Záró pénzkészlet:

413 eFt
+978 eFt
753 eFt
638 eFt

Eszközök összesen:

1549 eFT

Induló tőke:
Tőkeváltozás:
Tárgyévi eredmény:

34 eFT
1290 eFT
225eFT

Források összesen:

1549 eFt

Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról:
Vezető tisztségviselők részére juttatás, kölcsön, előleg folyósítása nem történt.

A KINDI Egyesület 2009. évi szakmai beszámolója:
Az egyesület 2009-ben is teljes mértékben önkéntesek munk{j{val végezte közhasznú tevékenységét.
2009. évi programok amelyekben az egyesület tagjai részt vettek:

Örökség fesztiv{l 2009 Pécs: népi kismesterségek a német kisebbség kultúr{j{ban címmel közös bark{cs
délelőttöt, t{nch{zat szerveztünk a barbak{n v{rn{l. A v{ros érdeklődő gyermekei, szülői sz{m{ra.
Örökség fesztiv{l keretében gyermek népt{ncbemutató előad{s szervezésének segítése, ruh{k
előkészítése, gyermekek sz{llít{sa, részvétel a programon.
Európai önkéntes fiatalok beilleszkedését segítettük, megmutattuk a v{ros nevezetességeit, kultur{lis
programokon vettünk részt velük.
Európai Kultur{lis Főv{ros Programjai keretében idel{togató Ruhr vidéki vendégek egy hetes
programj{t koordin{ltuk: pedagógiai konferencia, óvodal{togat{sok szervezésében, vendégl{t{sban,
kíséretben tolm{csol{sban segédkeztünk.

Gyermek kir{ndul{sok alkalm{val szervezésben, kíséret, felügyelet biztosít{s{ban segítettünk:
Geresdlak, Ófalu, Zengőv{rkony. T{jh{zak, babamúzeum megtekintése.
M{rton napi ünnepség lebonyolít{sa, szervezése, lampionok készítése, résztvevők megvendégelése.
Gyermeknapi hagyom{nyőrző bark{csol{s, t{nch{z, egyéb szórakoztató műsorok szervezése,
lebonyolít{sa
Pszichológus meghív{sa, interaktív előad{s a szülőknek, érdeklődőknek.
Papírgyűjtés, vasgyűjtés szervezése.
„Teddy maci” program keretében a PTU orvostanhallgatóinak j{tékos felvil{gosító előad{sa a
gyermekek sz{m{ra.
J{tszóh{z szervezése a kar{csonyi, ill. húsvéti népszok{sok jegyében.
Fészekhinta fel{llít{sa az óvod udvar{n.
Interkultur{lis program: m{s nemzetiségű szülők, gyermekek, önkéntesek, tal{lkozója: egym{s
kultúr{j{nak, zenéjének, öltözetének, szok{sainak, ételeinek megismerése. Főzés, közös énektanul{s,
zenélés, mesej{ték bemutat{sa.
Dietetikus, mentő{poló tartott előad{st egészséges t{pl{lkoz{s, baleseti sebell{t{s, elsősegélynyújt{s
témakörben szülők, dolgozók, érdeklődők sz{m{ra.
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