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Közhasznúsági jelentése

Budapest, 2010. február 4.
Székely Edith
az alapítvány hivatalos képviselője

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Délután Alapítvány 2009. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a
kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített beszámolót állított össze. A mérleg
főösszege 9.733 ezer Ft, a saját tőke 7.457 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk
1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben a Szervezet 247 ezer Ft Szja 1%-ot, mint költségvetési támogatást kapott.
2. sz. melléklet
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 42 ezer Ft összeggel csökkent. A
Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja
közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk
3. sz. melléklete mutatja be.
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz.
melléklet).
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI
PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK
TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Tárgyévben közösségünk összesen 6.004 ezer Ft támogatást kapott különböző címen.
Ez 2.816 ezer Ft-tal több, mint az előző évben. A kapott támogatások részletes
bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
Szervezetünk vezető tisztségviselői költségtérítésben nem részesültek. Megállapítható,
hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt. A nevezett kifizetések
részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza.
7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
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1. számú melléklet
Mérleg
Adatok eFt-ban
Sorsz.
Tétel megnevezése
Előző évi
a
b
c
A.
Befektetett eszközök
I.
Immateriális javak
II.
Tárgyi eszközök
III.
Befektetett pénzügyi eszközök
IV.
Befektetett eszközök
értékhelyesbítése
B.
Forgóeszközök
7498
I.
Készletek
II.
Követelések
III.
Értékpapírok
7199
IV.
Pénzeszközök
299
C.
Aktív időbeli elhatárolások
0
Eszközök összesen
7498
D.
Saját tőke
7498
I.
Induló t ke
100
II.
T keváltozás
9257
III.
Lekötött tartalék
IV.
Értékelési tartalék
V.
Tárgyévi eredmény
-1859
alaptevékenységb l
VI.
Tárgyévi eredmény vállalkozási
tevékenységb l
E.
Céltartalékok
0
F.
Kötelezettségek
I.
Hátrasorolt kötelezettségek
II.
Hosszú lejáratú kötelezettségek
III.
Rövid lejáratú kötelezettségek
G.
Passzív időbeli elhatárolások
0
Források összesen
7498
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Önrevízió
d
0

Tárgyév
e
381
381

0

0
0

9352

7336
2016
0
9733
7457
100
7399
-42

0
0

0
2276

0
0

2276
0
9733
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Eredménykimutatás
Sorsz.
a

A tétel megnevezése

El z év

b
Összes közhasznú tevékenység bevétele
Közhasznú célú m ködésre kapott támogatás

A.
1.
a.
b.
c.
d.

El z év(ek)
helyesbítései
d

c

alapítótól
központi költségvetést l
helyi önkormányzattól
egyéb

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pályázati úton elnyert támogatás
Közhasznú tevékenységb l származó bevétel
Tagdíjból származó bevételek
Egyéb bevételek
Pénzügyi m veletek bevételei
Rendkívüli bevételek
Aktivált saját teljesítmény értéke
B.
Vállalkozási tevékenység bevétele
1.
Árbevételek
2.
Egyéb bevételek
3.
Pénzügyi m veletek bevételei
4.
Rendkívüli bevételek
C.
Összes bevétel
D.
Közhasznú tevékenység költségei
1.
Anyagjelleg ráfordítások
2.
Személyi jelleg ráfordítások
3.
Értékcsökkenési leírás
4.
Egyéb ráfordítások
5.
Pénzügyi m veletek ráfordításai
6.
Rendkívüli ráfordítások
E.
Vállalkozási tevékenység költségei
1.
Anyagjelleg ráfordítások
2.
Személyi jelleg ráfordítások
3.
Értékcsökkenési leírás
4.
Egyéb ráfordítások
5.
Pénzügyi m veletek ráfordításai
6.
Rendkívüli ráfordítások
7.
Aktivált saját teljesítmény értéke
F.
Összes tevékenység költségei (D+E)
G.
Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)
H.
Adófizetési kötelezettség
I.
Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
J.
Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
Tájékoztató adatok
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfodítások
1. Bérköltségek
a. megbízási díjak
b. tiszteletdíjak
2. Személyi jelleg egyéb költségek
3. Személyi jelleg költségek közterhei
B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások
C. Értékcsökkenési leírás
D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások
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Adatok eFt-ban
Tárgyév
e

3628

6413

800
600
1238
550

700
3714
1590

440

409

0

0

3628
5487
1048
22
524
3893

6413
6455
6292
22
141

0

0

5487
0
0
0
-1859

6455
0
0
0
-42
22
0
22
6291
141
0

E. Nyújtott támogatások
1. továbbutalt illetve átadott támogatás
F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1 % összege

0
0
247
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2. számú melléklet
KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásról
2009. év

Budapest, 2010. február 15.
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3. sz. melléklet
KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2009. év

Budapest, 2010. február 15.
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4. számú melléklet
KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2009. év
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5. számú melléklet
KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2009. év

Budapest, 2010. február 15.
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6. számú melléklet
KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2009. év

Budapest, 2010. február 15.

Székely Edith
az alapítvány hivatalos képviselője

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

A pártoktól és felekezetektől független DélUtán Alapítvány egész Európában az egyetlen
telefonos lelkisegély szolgálat, amely célzottan az idős embereket segíti. Korunkban az
idősödő emberek egyre jobban kirekesztődnek a mindennapi élet eseményeiből. Nehezen élik
meg az évek múlását, kapcsolataik elvesztését, a magányt, a betegségeket, a feleslegesség
érzését. Nagy segítség számukra, ha névtelenül felhívhatnak egy lelkisegély szolgálatot, ahol
szabadon elmondhatják problémáikat, olykor önmaguk előtt is titkolt gondolataikat, ahol nem
kell szembesülniük a fogadó gesztusaival, ítéletalkotásával, élvezhetik az együttgondolkodást,
az értő meghallgatást, az anonimitást.

A DélUtán lelkisegély szolgálat 1998 óta ingyenesen hívható az ország valamennyi
településéről minden nap 18-tól 21 óráig a 0680 200 866-os számon. A hívásokat két
telefonvonalon 38 felkészült önkéntes fogadja. Munkájukat ők is és az alapítvány vezetői is
minden ellenszolgáltatás nélkül végzik.
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A támaszadó beszélgetéseken túl orvosi, jogi és betegjogi tanácsadást is nyújtunk. Az
alaposan kibővült ingyenes jogsegély szolgálat újabban személyes segítségre is vállalkozik. A
Mediációs Iroda családi, párkapcsolati, szomszédsági konfliktusok kezelésére alakult. 2009ben új szolgáltatásként indult a személyes pszichológiai tanácsadás lehetősége.

Kis létszámú csoportokban ingyenesen oktatunk számítástechnikai alapismereteket a
középkorú és nyugdíjas korosztálynak a Ráday utcában és a Boráros téri Szabó Ervin
Könyvtárban. 2008 második felétől ez szolgálatunk legnépszerűbb kiegészítő tevékenysége.

A társaságot kedvelők személyesen is találkozhatnak, játszhatnak, beszélgethetnek egymással,
közös kirándulásokat szerveznek a korhatár nélküli DélUtán Klubban.

Telefonos segítő tevékenységünket 2010-ben új területekre szeretnénk kiterjeszteni: első
lépésként a környező országokra. Ha terveinket sikerül megvalósítanunk, időseket segítő
telefonos lelkisegély szolgálatok egész hálózata alakulhat ki Európában.

Saját tapasztalatainkból tudjuk, hogy a telefonos lelkisegély szolgálat mennyire fontos ennek
a korosztálynak, és e tekintetben szinte közömbös, hogy melyik országban élnek. Az idős
embereket sújtó magány, betegség, szegénység, kiszolgáltatottság, szeretteik elvesztése, a
félelem helyzetük további romlásától, a közelgő halál gondolata nem függ attól, hogy ki hol
él, sőt még attól sem, hogy az adott ország milyen gazdasági helyzetben van. Ezek a
gondolatok erősítenek bennünket, amikor válaszolunk a hívásokra, és amikor a szolgálat
továbbfejlesztésén dolgozunk.

Gazdasági helyzetünk bizonytalanná vált, amikor – 2009 áprilisában – a Minisztérium
Idősügyi Titkársága beszüntette működésünk támogatását. Eddig is megpályáztunk minden,
az idős korosztállyal összefüggésbe hozható lehetőséget, de a szociális szféra minden
szereplőjét érintő hazai megszorítások kétségessé tették a DélUtán hosszútávú jövőjét.
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Munkánkat a NIOK 2006-ban az Év Civil Szervezető díjjal ismerte el, 2010-ben pedig a
társadalmi innovációért alapított osztrák SozialMarie díjat nyerte el a DélUtán.

Budapest, 2010. február 15.
Székely Edith
az alapítvány hivatalos képviselője

Záradék:
E közhasznúsági jelentést a DélUtán Alapítvány kuratóriuma 2010. február 5-i ülésén elfogadta.

Az egyszerűsített éves beszámolót a Civil SzámAdó Szolgálat mérlegképes könyvelője állította össze,
könyvszakértő azt nem vizsgálta.
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