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1. Számviteli beszámoló

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása

A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

1.2. Könyvvizsgálat

A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2. A szervezet bemutatása

2.1. Elérhetőség

A szervezet elérhetősége:1033 Budapest, Hévízi út 5/a 1/1.

2.2. Tevékenység általában

A Segítő Kéz 2010. Közhasznú Egyesület 2010. évben jött létre. Az alakulás célja, a 
szervezet főbb tevékenységei az alábbiak: Hozzájáruljon a beteg, sérült és fogyatékossággal élő emberek
rehabilitációjának és gyógyításának elősegítéséhez, és élhető környezetük megteremtéséhez. A társadalom
hátrányos helyzetű csoportjainak, illetve egyéneinek természetbeni és lelki támogatást nyújtson, és elősegítse
a jótékonyság fejlődését a magyar társadalomban. Hozzájáruljon a családok egységének óvásához, tesi-lelki
egészségük védelméhez, az egyedül élők felkészítéséhez a párválasztásra, házaséletre, illetve a társadalmi
konfliktuskezeléshez és lelkigondozáshoz. 
A célok közül a működés első évében az első számú célt sikerült 
megvalósítani: az egyesület hozzájárult a sérült és fogyatékossággal élő emberek rehabilitációjának
segítéséhez. Ezt oly módon valósította meg, hogy költségtérítés ellenében juttatott gyógyászati
segédeszközöket és kórházi berendezéseket rászorulóknak. Az adományozottak között voltak
magánszemélyek, intézmények (idősotthonok) és az adományközvetítésben partner egyesületek.

2.3. Közhasznú tevékenység

A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei -
az alábbiakban foglalható össze: a szervezet 2011-ben elkezdte az alaptevékenységét. Rászoruló egyéneknek
juttatott használt gyógyászati segédeszközöket.

2.4. Szervezeti felépítés

A szervezet önálló részegységekre nem bontható. 

3. A vagyon felhasználása

3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A vagyon felhasználásának jellemzői, a vagyon szerkezetének tárgyévi változásai, a vagyoni helyzet tárgyévi
alakulása az alábbi: az alaptevékenységhez a tagok vagyoni hozzájárulást teljesítettek kölcsön formájában,
összesen 7226 értékben.
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4. Költségvetési támogatások felhasználása

4.1. Költségvetési támogatások bemutatása

A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást - ideértve a személyi jövedelemadó 1 %-ának az adózó
rendelkezése szerinti közcélú felhasználását is - nem vett igénybe.

4.2. Költségvetési támogatások felhasználása

A szervezet tárgyévi kiadásainak fedezetéül költségvetési támogatás nem szolgált.

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása

5.1. Bevételek

Kapott támogatások

A Segítő Kéz 2010. Közhasznú Egyesület a tárgyévben sem költségvetési, sem más forrásból nem kapott
támogatást.

Pályázati úton elnyert támogatások

A szervezet a tárgyévben pályázati úton nem nyert és nem kapott támogatást.

Tagdíjból származó bevételek

A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált.
Az egyesület vezetése a 2012. évben utólag kívánja beszedni az elmaradt tagdíjakat, amely összege nem
jelentős,tagonként évi 1000 forint. 

Közhasznú tevékenység bevételei

A Segítő Kéz 2010. Közhasznú Egyesület közhasznú tevékenysége tárgyévi bevételeinek főbb jellemzői
az alábbiak: az egyesület 10726 E Ft bevételt ért el a közhasznú tevékenységéből.

Egyéb közhasznú bevételek

A szervezet közhasznú tevékenységének keretében egyéb jogcímen elért bevételeinek jellemzői az alábbiak:
pénzügyi műveletek bevételei 3EFt, egyéb kerekítés bevételei 2E Ft.

Vállalkozási tevékenység bevételei

A Segítő Kéz 2010. Közhasznú Egyesület a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.2. Kiadások

Cél szerinti juttatások

A szervezet által a tárgyévben nyújtott cél szerinti pénzben és nem pénzben nyújtott juttatások főbb jellemzői
az alábbiak: két hasonló tevékenységű egyesületet támogatott a szervezet 2011-ben., 500EFt és 867EFt
összegben.
A további célok közül a cigányság támogatása valósult meg. A Szövetség a Cigányokért 
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Egyesületet támogattuk 2011. április 01-én 500 ezer forinttal. 

Vezető tisztségviselők juttatásai

A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben kizárólag munkadíjat, tiszteletdíjat kaptak az alábbiak szerint:
Csatári Zoltán 80E Ft egyszerűsített foglalkoztatás.

Közhasznú tevékenység működési költségei

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek
elszámolásra.

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése

Közhasznúsági cél teljesülése

A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának
megfelelően látta el.

6. Köszönetnyilvánítás

6.1. Köszönet a támogatóknak

A Segítő Kéz 2010. Közhasznú Egyesület ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének
ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.

ADOMÁNYOK BESZERZÉSE

"A 2011. év során tíz, teli vagy részben teli kamion érkezett Norvégiából, Sandnes városából, Rogaland
megyéből, elsősorban a Stavangerben található egészségközpontból. A norvégiai használt gyógyászati
segédeszközöket a Nodhjelp til Ost-Europa nevű egyesület gyűjtötte, amely Sandnesben működik, egy
Stavangerhez közeli kisvárosban, az Atlanti-óceán partján. Az első szállítmány április 1-én érkezett
Magyarországra, Abdára, az egyesület telephelyére. Az utolsó szállítmány Sandnesből 2011. november 2-án
érkezett meg Abdára.

A kapcsolat az év második felére megromlott a Nodhjelp til Ost-Europaval. A november 2-ig beérkezett
eszközök nagy mértékben meghaladták az addigi adományozás mértékét. A tevékenység folytatásához
új beszerzési forrást kell találni.

BEÉRKEZETT ADOMÁNY

Plafonig tornyozott, dugig rakott kamionok jöttek gyógyászati segédeszközökkel és kórházi eszközökkel.
A beküldött adományok egy része a korábbi használat és a kétezer kilométeres út során tönkrement selejt, egy
második része javítandó eszköz, egy harmadik része használható állapotban volt. A legfontosabb adományok
a három funkciós elektromos ágyak, a második legfontosabb adományok az elektromos gyógyászati
segédeszközök, főleg a mopedek (vagy scooterek), az elektromos kerekesszékek és a betegemelő liftek. Ezen
kívül a mechanikus kerekesszékek és a különböző fürdető eszközök (önhajtós vagy nem önhajtós, mechanikus
vagy elektromos, kerekes vagy fix lábú, bilis vagy bili nélküli fürdetőszékek, fürdető ágyak, kádak, kádliftek)
jelentettek számottevő értéket. A felsoroltakon túl kaptunk még elsősorban fix lábú és kerekes járókereteket,
úgynevezett rollátorokat, mozgássérülteknek gyártott irodaszékeket, járássegítőket, állítógépeket, továbbá
egyéb eszközöket, például botokat, elektromos kapunyitókat, kapaszkodókat, WC-magasítókat, lapolvasó
TV-ket, gyengén látókat vagy vakokat szolgáló eszközöket (például tandem kerékpárok, nagyítólencsés
olvasólámpák stb.), mozgássérült gyerekeknek készített eszközöket (ültető modulok, korai készségfejlesztő
eszközök), ülőpárnákat (Roho, Jay, zselés, memória, szivacs), valamint olyan eszközöket, amelyek más
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gyógyászati segédeszközök vagy kórházi eszközök alkatrészei vagy szükséges kiegészítő kellékei, például
a kórházi ágyak mellé matracokat (antidecubitus vagy sima szivacsmatracok gumi- vagy szövethuzattal,
memóriamatracok, kompresszoros-légkamrarendszeres matracok) és ágyasztalos éjjeliszekrényeket, de
a küszöbsíneket is leginkább az ágyak tárolásához használtuk, amikor az egymásra helyezett ágyak között
a felül lévő ágy kerekei alá küszöbsíneket helyeztünk el az alsó ágy védelmében, a betegemelőkhöz
hevedereket (állító, fürdető, toilette, derék, hát), a kerekesszékekhez lábzsákokat. 

A leltár sajátossága az volt, hogy alkalmazkodtunk az eszközöket küldő egyesület leltári megnevezéseihez, így
a rengeteg fajtájú eszközt hat leltári csoportba osztottuk, úgy mint 
- használt ágyak (jobb híján ide kerültek a napozó vagy fürdető ágyak, amiből nem volt több egy-kettőnél), 
- használt matracok, 
- használt tolókocsik (ide kerültek a valódi tolószékek és a mechanikus kerekesszékek - amik valójában nem
tolókocsik, hiszen nem hátulról tolják, hanem önhajtósok - mellett az elektromos kerekesszékek és a mopedek
vagy más néven scooterek, mert ezek egyrészt keréken guruló kocsik, másrészt az akkumulátor lemerülése
esetére átválthatók kézi funkcióra),
- használt járókeretek,
- használt székek,
- használt segédeszközök mozgássérülteknek (ide került minden egyéb, beleértve a gyengén látóknak
és vakoknak készített eszközöket is, ezért helyesebb lett volna ezt a kategóriát a "mozgássérülteknek" szó
helyett "fogyatékkel élőknek" kifejezéssel jelölni).
A könyvekben kimutatott készlet értéke a beszerzésükkor felmerült költségek összessége. 

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS AZ ADOMÁNYOKÉRT

Az eszközökért kapott költségtérítés mértéke a két-, háromszáz forinttól a 150E forintig terjedt. 

BEVÉTELEK

Egyesületünknek nincsenek szponzorai, így a folyamatos működést egyedül az eszközökért kapott
költségtérítésből, valamint a tagi kölcsönökből tudtuk fedezni. (A tagdíjak mértéke szimbolikus.)

KIADÁSOK

Nemzetközi fuvarozás

A kiadások nagy része a fuvarköltség. Két cég végezte a fuvarozást. Az első három szállítmány után átlagosan
830E forintot fizettünk, ezért fuvarozót váltottunk. A következő fuvarokért átlagosan már csak 521E forintot.
Az összes fuvarköltség norvég-magyar viszonylatban 6144E forint volt. Ez arra indította az egyesület
vezetését, hogy közelebbi beszerzési forrást kezdjen keresni, ahonnan nincs vámköltség, és nem kell komppal
fuvarozni az adományokat.

Vám

A vámköltségek; a svéd KGH Customs Services AB-nek fizetett az egyesület 184Eforintot.
RAKTÁROZÁS

A Nodhjelp til Ost-Europaval megszakadt a kapcsolat, ezért októberben költözni kellet az abdai raktárból,
mivel a korábbi raktár a kinti egyesület elnökének a tulajdona. Részben egy másik abdai raktárba költöztünk át,
részben a szomszédos Öttevényen találtunk az adományoknak egy átmeneti raktárat, amit azonban 2012.
márciusában ki kellet üríteni.

Örvendetes hír, hogy az ősszel az ország legfontosabb fizikai rehabilitálással foglalkozó intézményében,
az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben (OORI), Budapest és Budakeszi határán sikerült egy raktárat
szereznünk kedvező feltételekkel. A hely minden szempontból kedvez a gyógyászati segédeszközök és kórházi
berendezések adományközvetítésének. (Budapest és az agglomeráció népessége, az ország fizikai
és közlekedési központja, a rászorulók tömegeinek közelsége, az orvosi, gyógytornászi szakértelem
elérhetősége). 
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Munkabérek és a külföldi munkaviszony más költségei

Másik nagy összegű kiadás a munkabérek voltak. Két rakodó dolgozott az egyesületnek Norvégiában. Egy
dolgozó eleve kint lakott a helyszínen, egy másikat a Segítő Kéz 2010. Közhasznú Egyesület küldött
ki Norvégiába. Jogcímek: munkabér, bérleti díjak (lakás, gépjármű), telefonköltségek, Norvégián belüli
szállítások költségei (autópályadíj, üzemanyag), anyagköltségek (bálamadzag), nyelvtanfolyam díja,
norvég-magyar szótár. 

2011-ben négy fővel létesített főállású munkaviszonyt az egyesület.
Magyarországon 11 fő végzett az egyesületnek munkát egyszerűsített foglalkoztatottként.

Az egyesület kiadásai költségnemenként:

Anyagköltség:312E
Rakodás:137E
Szállítás:6144E
Posta-telefon: 44E
Bérleti díjak: 2453E
Egyéb szolgáltatások: 712E
Vámköltség: 288E
Eszközök anyagköltsége: 52E
Eszközökön végzett javítási munka: 115E
Bérköltség: 1376E
Személyi jellegű egyéb kifizetések (egyszerűsített munkabér, kiküldetés): 2278E
Bérjárulékok: 322E
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