
Közhasznúsági jelentés

a Munka-Kör Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány 2007. évi tevékenységéről  
a 1997. évi CLVI. Tv. 19§ (3)  alapján

   

I. Általános rész:
 
Alapítvány neve: Munka-kör Alapítvány
Székhelye és levelezési címe: 1105. Budapest, Vaspálya utca 12.
Adószám: 18388192-1-42
Fő tevékenységi kör: 9133 (TEÁOR)
Közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú szervezet
Alakulás időpontja: 2003. szeptember 1.
Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk. 60. 101/2003/4.; 2004.01.08
Cégjegyzékszám: nyt. 2301
Képviselő: Dr. Soósné Szigetvári Ágnes

II. Az Alapítvány 2007. évi közhasznúsági tevékenységéről tartalmi beszámoló

Az  Alapítvány  célja  a  magyar  társadalom hátrányos  helyzetű  -  elsősorban  hallássérült  -  
rétegeihez  tartozó  emberek  helyzetének  jobbítása,  ezen  belül  pedig  elsősorban 
foglalkoztatásuk  bővítésének  elősegítése.  Alapítványunk 2003-as  megalakulása óta kiemelt  
figyelmet  fordít  súlyosan hallássérült,  illetve  siket  fiatalok  foglalkoztatására  főként  irodai  
szolgáltatások  területén.  Melynek  során  adminisztrációs,  informatikai,  ügyintézői,  
karbantartói  egyéb  irodai  munkát  végeznek  keretében  integrált  foglalkoztatással,  
együttműködve a vállalkozói szférával, ügyvédi irodákkal. 
Ennek során munkavállalóink tapasztalatokat szereznek az alábbi munkavégzésekben: irodai  
eszközök, gépek, berendezések használata, ügyintézés hivatalokban, szolgáltatóknál. 
Az  Alapítványunk  alkalmazásában  álló  hátrányos  helyzetű  fiatalok  a  későbbi  
munkavállalásuk során is rendkívül hasznos számítástechnikai alapismeretekhez (iratkezelés,  
irattárazás,  archiválás,  iratselejtezés,  iratjegyzék  készítés,  igazgatási  alapismeretek,  
különböző  gépek  kezelésének  megtanulása)  jutnak,  és  tapasztalatokat  szereznek  a  felelős  
munkavégzés, együttműködés területén, fejlődik szakmai kompetenciájuk.
Munkavállalóink az Alapítványunk által biztosított mobiltelefonokon SMS útján érintkeznek  
egymással és halló munkatársainkkal. Minden foglalkoztatottunk számára önálló és könnyen  
hozzáférhető számítógépes egységet és irodai környezetet biztosítunk, megtanítjuk őket azok  
használatára.
Munkavállalóink megtanulnak eligazodni a munka világában, és képessé válnak mindennapi  
hivatalos ügyeik önálló képviseletére és céljaik megfogalmazására.  
Folyamatosan  együttműködtünk  a  területileg  illetékes  Munkaügyi  Központtal,  illetve  a  
Fővárosi Munkaügyi Központ Ifjúsági Irodájával. Tapasztalatainkat megosztjuk a hátrányos  
helyzetben  lévő  munkavállalók  foglalkoztatására  kész  szervekkel  és  vállalatokkal.  
Foglalkoztunk és foglalkozunk a karrierépítés, önálló gazdálkodás kérdéseivel.
Formáljuk  a  környezetünk  tagjait  (pl.  Posta,  Adóhivatal,  Önkormányzatok,  
Társadalombiztosítás,  Földhivatal,  Bíróságok),  hiszen  sokszor  számukra  is  ismeretlen  
helyzetbe kerülnek, amikor hallássérült vagy siket emberekkel kell kommunikálniuk.
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Jelenleg 7 fő hallássérült fiatalt foglalkoztatunk, további egy fő hallássérült foglalkoztatását  
tervezzük. 
Tanácsadás keretében évente kb. 30 fő fogyatékossal foglalkoztunk.

 
III. Számviteli politika főbb elemei:

Beszámoló formája: Egyszerűsített beszámoló egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek  
részére
Beszámoló fordulónapja: 2007. december 31.
Könyvvizsgálat: nem kötelezett
 
 1. Tárgyi eszközök értékelése
 Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módszere: 

• bruttó érték alapján, lineáris
• a használatba vétel napjától, az állományból való kivezetés napjáig

Az 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök beszerzési költségét az Alapítvány  
használatbavételkor  egy  összegben  elszámolja  értékcsökkenési  leírásként. A  társasági  
adótörvény melléklete szerint kis értékű tárgyi eszközök várható használati ideje 2 év. 
A többi tárgyi eszköz éves értékcsökkenési leírási kulcsa a várható idő alapján a következő:
 
Megnevezés Értékcsökkenési leírás %
Gépek, berendezések, felszerelések  
 - számítástechnikai eszközök 50 %
 - ügyviteli-technikai eszközök 50 %
 - egyéb gép, berendezés, felszerelés 14,5 %

Az Alapítvány eszközállományát számítógépek alkotják, komplett felszereléssel: monitorral és 
szoftverekkel  (operációs  rendszer  és  egyéb  felhasználói  programok)  együtt  325.000  Ft  
értékben. 

2.  Készletek értékelése: Az Alapítványnak, a Sztv. szerinti készletei nincsenek.

3. Valuta-deviza tételek értékelése: Az Alapítvány valuta-deviza tételekkel nem rendelkezik.

4.  Lényeges és jelentős tételek:
Az Alapítvány lényegesnek minősíti tevékenységében az évi 100.000 Ft összeget meghaladó 
tétel(eke)t.
A Számviteli törvény szabályozása szerint jelentős összegű tételnek/hibának számít, ha a hiba 
feltárásának évében az ellenőrzések során, a hiba összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év  
mérleg-főösszegének 2 százalékát.
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának számít, ha a hiba feltárásának  
évében az ellenőrzések során, a feltárt különbség összege a Saját tőkét legalább 20%-ban  
módosítja.
 
5. Rendkívüli tételek elkülönítése:
Az Alapítványnak nincsenek – a Számviteli Törvény szerint – rendkívüli tételei.
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 IV. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
     
 Kiadások:    

Ráfordítások részletezése (Ft)

Megnevezés 2007. jan. 1- dec. 31
Nyomtatványok, irodaszerek 10 170 Ft
Tárgyi eszközök 61 190 Ft
Egyéb anyag 102 133 Ft
Anyagköltségek összesen 173 493 Ft
Bankköltségek 44 655 Ft
Postaköltségek 15 346 Ft
Utazási költségek 172 609 Ft
Illetékek, hatósági költségek 54 413 Ft
Oktatási költség 1 094 450 Ft
Jóléti és kulturális 345 490 Ft
Karbantartási költség 107 000 Ft
Egyéb igénybevett szolgáltatás 1 281 396 Ft
Szolgáltatások összesen 3 115 359 Ft 
Munkabérek 5 563 457 Ft
Munkabérek járulékai 1 845 903 Ft
Bérköltség összesen 7 409 360 Ft
Egyéb bérjellegű költség 109 513 Ft
Megbízási díj 140 000 Ft
Béren kívüli juttatás 530 000 Ft
Összes ráfordítás 11 477 725 Ft

Bevételek:

Bevételek részletezése (Ft)

Megnevezés 2007. jan. 1- dec. 31
FMK-tól munkabér támogatás 7 562 782 Ft
Magánszemélyektől adomány 1 067 000 Ft
Társas vállalkozásoktól adomány 3 850 000 Ft
NCA működési támogatás 130 000 Ft
Közhasznúsági tevékenységből 170 000 Ft
1% kiutalás 27 883 Ft
Banki kamat 4 643 Ft
Összes bevétel 12 812 308 Ft

V. A költségvetési támogatás felhasználása

Az Alapítvány a központi költségvetéstől támogatásban a 2007. évben nem részesült.

VI. Cél szerinti juttatásokkal kapcsolatos kimutatás

Az Alapítvány cél szerinti juttatásban 2007. évben nem részesült, egyéb bevételei nem voltak.
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VII. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól,  a  kisebbségi  települési  önkormányzattól,  a  települési 
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke

Az Alapítvány a központi  költségvetési  szervtől,  az elkülönített  állami pénzalaptól,  a helyi  
önkormányzattól,  a  kisebbségi  települési  önkormányzattól,  a  települési  önkormányzatok 
társulásától és mindezek szerveitől támogatásban 2007. évben nem részesült.

VIII. A közhasznúsági egyszerűsített beszámoló 2007. évi mérlegtételeinek 
magyarázata

Eszközök (Aktívák):

Befektetett eszközök:
Az alapítvány tárgyi eszközeinek értéke:  325 eFt.  Az Alapítvány  tulajdonában lévő tárgyi  
eszközök együttes értéke.

Forgóeszközök:
Követelések: 190 eFt; az FMK-tól bértámogatás két fő foglalkoztatott részére.

Értékpapírok: 43  eFt;  az  Alapítvány  tulajdonában  lévő  43  db  részvény  névértéke,  
valós piaci értékéről nem rendelkezünk  információval.

Pénzeszközök: 876 eFt;  a 2007.12.31-én az elszámolási betétszámla egyenlege: 631  
eFt, ami a következő évben a 7 fő foglalkoztatott munkabérét és annak járulékainak fedezetéül  
szolgál.

Eszközök (Aktívák) összesen: 1.434 eFt

Források (Passzívák):

Saját tőke:
Az alapítvány jegyzett tőkéje a tárgyévben nem változott, maradt 100 eFt.
Az Alapítvány év végi eredménye:  1.334 eFt.

Források (Passzívák) összesen: 1.434 eFt.

IX. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

A vezető tisztségviselők 2007. évben semmilyen juttatásban nem részesültek. 
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