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Varázshangok az Egészségért Egyesület 

2008. évi közhasznúsági beszámoló 

 

 

Az Egyesület neve: VARÁZSHANGOK AZ EGÉSZSÉGÉRT EGYESÜLET 

Az Egyesület rövid neve: VARÁZSHANGOK EGYESÜLET 

Az Egyesület székhelye: 8315 GYENESDIÁS, MADÁCH U. 24. 

A bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk.60.166./2007/4. 2804, 2007. 10.31. 

A közhasznúsági végzés száma, kelte: Pk.60.166./2007/4. 2804, 2007. 10. 31. 

Az Egyesület adóigazgatási száma: 18330096-1-20 

Számlaszám: 10402427-00021623-00000008 

KSH szám: 18330096-9499-529-20 

Az egyesület jogállása: önálló egyesület 

Közhasznúság foka: közhasznú 

 

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Ksztv) 19. § (3) bekezdése 

alapján a közhasznúsági jelentés az alábbi pontokat tartalmazza: 

 

a, számviteli beszámolót, 

b, a költségvetési támogatás felhasználását, 

c, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 

d, a cél szerinti juttatások kimutatását, 

e, a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 

társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, 

f, a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét 

g, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 
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Számviteli beszámoló: 

Az Egyesület 2007. november 18-án kezdte adóköteles tevékenységét.  

 

Egyéb szervezetek közhasznú éves beszámolójának mérlege: 

Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 

1. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 0 0 

2. I. Immateriális javak   

3. II. Tárgyi eszközök   

4. III. Befektetett pénzügyi eszközök   

5. IV. Bef eszközök értékhelyesbítése   

6. B. FORGÓESZKÖZÖK 15 144 

7. I. Készletek   

8. II. Követelések   

9. III. Értékpapírok    

10. IV. Pénzeszközök 15 144 

11. C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 

12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 15 144 

13. D. Saját tőke -15 24 

14. I. Induló tőke/jegyzett tőke   

15. II. Tőkeváltozás/Eredmény  -15 

16. III. Lekötött tartalék   

17. IV. Értékelési tartalék   

18. V. T.évi eredmény alaptevékenységből -15 39 

19. VI. T.évi eredmény vállalkozási tevékenységből   

20. E. Céltartalékok 0 0 

21. F. Kötelezettségek 30 120 

22. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek   

23. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 30 120 

24. G. Passzív időbeli elhatárolások  0 

25. FORRÁSOK ÖSSZESEN 15 144 
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Egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása: 

Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 

1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 15 150 

2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás   

3.   a, alapítóktól   

4.   b, központi költségvetéstől   

5.   c, helyi önkormányzattól   

6.   d, társadalombiztosítótól   

7.   e, egyéb   

8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás   

9. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel   

10. 4. Tagdíjból származó bevétel 15 15 

11. 5. Egyéb bevétel  135 

12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele  0 

13. C. Összes bevétel 15 150 

14. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 30 111 

15. 1. Anyagjellegű ráfordítások  100 

16. 2. Személyi jellegű ráfordítások   

17. 3. Értékcsökkenési leírás  11 

18. 4. Egyéb ráfordítások 30  

19. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai   

20. 6. Rendkívüli ráfordítások   

21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai   

22. 1. Anyagjellegű ráfordítások   

23. 2. Személyi jellegű ráfordítások   

24. 3. Értékcsökkenési leírás   

25. 4. Egyéb ráfordítások   

26. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai   

27. 6. Rendkívüli ráfordítások   

28. F. összes ráfordítás 30 111 

29. G. Adózás előtti eredmény -15  

30. H. Adófizetési kötelezettség   

31. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény   

32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény -15 39 
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Költségvetési támogatás: 

Az adott időszakban a Varázshangok az Egészségért Egyesület nem részesült támogatásban az 

önkormányzatoktól, az állami költségvetési szervektől, az állam által alapított 

alapítványoktól, a személyi jövedelemadó APEH által folyósított 1 %-ából, az 

országgyűléstől, illetve bizottságaitól. 

 

Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 

Az adott időszakban pénz felhasználása a közhasznú tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások 

és működési kiadások finanszírozására történt. 

1., Az Alapítvány vagyona 2007-ben 15 e Ft. volt, saját tőkéje – 15 e Ft. 2008-ban 144 e ft         

vagyon mellet a saját tőke 24 e Ft. lett. A vagyon növekménye tőkejuttatásból, és nem üzleti 

tevékenység bevételéből áll össze. 

2., Az Alapítvány vagyon eszköz összetételét, és változását 2008-ra vonatkozóan a következő 

táblázat mutatja: 

 2007.12.31. 2008.12.31. Változás 

Pénzeszközök 15 144 129 

Összesen: 15 144 129 

 

Cél szerinti juttatások kimutatása: 

1., Előadások, hangversenyek költségei 2008-ban: 12 e Ft. 

2., Játszóházak szervezésére fordított összeg 2008-ban: 42 e Ft. 

Az államháztartás alrendszeréből kapott támogatás mértéke: 

Az időszakban a Varázshangok az Egészségért Egyesület nem részesült az államháztartás 

alrendszeréből származó támogatásban.  

Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke: 

A munkát a Varázshangok az Egészségért Egyesület tagjai és vezetői is társadalmi munkában 

végzik, munkájukért juttatást nem vesznek fel.  
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A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló: 

A Varázshangok az Egészségért Egyesület közhasznú minősítését a bírói végzés alapján az 

alapítás idejével egy időpontban szerezte. Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vételt és a 

közhasznú jogállás megszerzését követően az 1997. évi CLVI. törvény 26.§-ának c.) 

pontjában felsorolt alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:  

 1997. évi CLVI. törvény 26. § c, pont 1. alpontja szerinti egészségmegőrzés, 

betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 

 1997. évi CLVI. törvény 26. § c, pont 2. alpontja szerinti szociális tevékenység, 

családsegítés, időskorúak gondozása, 

 1997. évi CLVI. törvény 26. § c, pont 3. alpontja szerinti tudományos 

tevékenység, kutatás, 

 1997. évi CLVI. törvény 26. § c, pont 4. alpontja szerinti nevelés és oktatás, 

képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 

 1997. évi CLVI. törvény 26. § c, pont 5. alpontja szerinti kulturális tevékenység, 

 1997. évi CLVI. törvény 26. § c, pont 10. alpontja szerinti gyermek- és 

ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 

 1997. évi CLVI. törvény 26. § c, pont 11. alpontja szerinti hátrányos helyzetű 

csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 

 1997. évi CLVI. törvény 26. § c, pont 17. alpontja szerinti rehabilitációs 

foglalkoztatás 

 

Az egyesület az adott időszakban az alábbi közhasznú tevékenységeket végezte: 

 A Varázshangok az Egészségért Egyesület 2008. július 10. és 13. között a 

gyenesdiási bornapokon ingyenes játszóházzal várta a gyermekeket és szüleiket. A 

játszóházban lehetőség volt papírhajtogatásra, színezésre, festésre, társasjátékozásra, 

karkötők, hangszerek készítésére. Emellett alkalom adódott különféle hangszerek 

kipróbálására, és egy kis közös zenélésre is. 

 Az egyesület bemutatkozó előadására 2008. november 13-án került sor, 

Varázshangok, avagy a zene gyógyító alkalmazási lehetőségei címmel. A 

helyszín a Gyenesdiási Önkormányzat nagyterme volt, a belépés pedig minden 

érdeklődő számára díjtalan volt. 
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 Az egyesület tagjai 2008. november 29-én ingyenes Adventváró hangversenyt 

adtak a Gyenesdiási Önkormányzat nagytermében, a szép számban összegyűlt 

közönségnek. 

 2008. december 11-én egyesületünk tagja tartott ingyenes előadás a Magyar népi 

gyógyászat főbb jellemvonásairól a Gyenesdiási Önkormányzat nagytermében. 

 2008. december 13-án ingyenes Ünnepi játszóházzal készülődtünk a gyerekekkel 

és szüleikkel együtt a karácsonyi időszakra. 

 


