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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A Jógaegyesület Érd egyszerűsített éves beszámolójához
2012. 01. 01. – 2012. 12. 31.

I. Általános információk

Szervezet neve:
Székhelye:
Adószáma:
Nyilvántartási száma:
Bejegyezve:
Képviselő:

Jógaegyesület Érd
2030. Érd, Keserűfű utca 10/a.
18669488-1-13
TE – 1898
Pest Megyesi Bíróság
PK. 60.344/1995/2. 1995. 09. 25.
Kaderják Gyula elnök
2030. Érd, Keserűfű utca 10/a.

Az egyesületet magánszemélyek alapították, statisztikai főtevékenysége: 8551 Sport, szabadidős
képzés. Közhasznú tevékenysége: a testi, lelki, szellemi egészség védelméért tenni akaró tagok
közreműködésével az egészséges életmód és életszemlélet, a természet és környezet védelmének
közkincsé tétele.
Fő feladata:
– a jóga értékeinek terjesztése, alkalmazása a mindennapi életben, népszerűsítése minden
korosztálynak (gyermekek, időskorúak részére speciális programok),
– tanfolyamok és előadások szervezése, tájékoztató anyagok közreadása,
– önálló könyv,- hang és videótár létrehozása, és működtetése,
– a célokkal összhangban különböző kiadványok szerkesztése és forgalmazása.
Jelen kiegészítő melléklet azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal
szempontjából fontosak. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a 224/2000. (XII.19.) Korm.
rendelet szerint Egyszerűsített éves beszámoló elkészítését választotta az egyesület, melyhez a
kettős könyvvitel rendszerében vezeti nyilvántartásait 2012. január 01. óta.
A beszámoló készítés pénzneme HUF, nagyságrendje ezer Ft.
A mérlegkészítés időpontja: tárgyévet követő január. 31.

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
Befektetett Eszközök
– Immateriális javak között Shiva szobor, mint képzőművészeti alkotás van nyilvántartva,
melynek beszerzési értéke 11.000 Ft (értékcsökkenést nem számolunk el).

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

1

– Tárgyi eszközök
2012-ben egy Canon típusú szkenner beszerzése és használatba vétele történt.
A cél szerinti és az irodai tevékenység folytatását elősegítő eszközök minősítése, ennek
függvényében a leírási kulcsok alkalmazása a Számviteli Politikában meghatározottak
szerint történik. Terv szerinti értékcsökkenés bontása leírási módok szerint:
lineáris
115.332 Ft
18.900 Ft.
egyösszegű
Terven felüli értékcsökkenési leírás nem történt.

– Befektetett pénzügyi eszközök mérlegsorába a vásárolt értékpapírok (ERSTE Befektetési
Zrt.) kerültek átvezetésre forgóeszközök sorából minősítés változása miatt.
Forgóeszközök
– Készletek: a különböző kiadványok év végi leltárkészletet mennyiségi felvétellel állapítjuk
meg, értékelésük tényleges beszerzési áron történt.
– Pénzeszközök 2012. 12. 31-én
Pénztár
ERSTE Pénzforgalmi számla
ERSTE Értékpapír letéti számla
összesen

26.450 Ft
7.144 Ft
10.206 Ft
43.800 Ft

– Aktív időbeli elhatárolás nem keletkezett.
Források
– Az egyesületi Alapszabály nem határozott meg induló tőkét, az 1998. január 01-i tőke
összegét tartalmazta sora, melyet az előírásoknak megfelelően helyesbítettünk.
Tőkeváltozás/Eredmény alakulása, Saját tőke változása (ezer Ft-ban)
Év

Tárgyévi
közhasznú
eredmény

Tárgyévi
eredmény
vállalkozásból

Tőkeváltozás /
Eredmény

Saját tőke

Előző évek

7.388

7.877

2011

- 902

1081

179

8.056

2012. év

- 477

5

- 472

7.654

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
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– Kötelezettségek nincsenek.
– Passzív időbeli elhatárolás nem keletkezett.
Az egyesületnek nincsen a pénzügyi helyzetre kiható mérlegben meg nem jelenő, visszafizetendő
kötelezettsége.

III. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
Bevételek alakulása (Ft-ban)
Megnevezés

2011

2012

Tagdíjak

100.800

166.300

Központi költségvetésből 1%

676.307

0

50.000

0

1 409.720

1 037.200

2 236.827

1 203.500

1 685.382

18.190

3 922.209

1 221.690

Önkormányzati támogatás
Cél szerinti tevékenység bevétele
Közhasznú tevékenység bevételei
Vállalkozási tevékenység bevétele
Mindösszesen

Támogatási program keretében az egyesület sem végleges jelleggel, sem visszatérítendő támogatást
nem kapott és nem használt fel. A magánszemélyek jövedelemadójának 1 %-ának felajánlásából 0
Ft összeget kapott (adótartozás miatt nem került kiutalásra, méltányossági kérelmet benyújtottunk).
Vállalkozási tevékenységből származó bevétel a kiadványok értékesítésekor kapott összeg
(értékpapír beváltás 2012-ben nem történt, árfolyamnyereség nem keletkezett).
A vállalkozási tevékenységből származó eredmény után társasági adó nem terheli az egyesületet,
mert annak bevétele az összes bevétel 15%-át nem éri el.
Közhasznú tevékenység költségeinek részletezése
Anyagjellegű ráfordítások
Főbb tételei:
– Értékesített kiadványok könyvek) beszerzési értéke
– Anyagköltség (tükör, váza, molinó)
– Ingatlan bérleti díjak
– Internet előfizetési díjak
– Egyesületi könyvtárba szakkönyv
– Kulcsmásolás
– Jóga licenc, tagdíj
– Számviteli szolgáltatás
– Közjegyzői díj
– Biztosítási díjak
– Bank költségek
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

1.550.795 Ft
12.700 Ft
42.550 Ft
1.005.840 Ft
15.305 Ft
5.000 Ft
4.070 Ft
234.876 Ft
54.000 Ft
10.500 Ft
147.892 Ft
18.062 Ft
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Személyi jellegű ráfordítás nem volt
Egyéb ráfordítás
Magyar Telekom részére fizetett átalány-kártérítés

8.502 Ft

IV. Tájékoztató kiegészítések
Az egyesület alkalmazottat nem foglalkoztat, vezető tisztségviselői juttatásban nem részesültek.
A könyvviteli szolgáltatást ellátó cég neve: Finta SZÁM-KER BT. A feladatok elvégzéséért felelős
mérlegképes könyvelő: Fintáné Papp Veronika (PM regisztrációs szám 118607).
V.

Szöveges beszámoló a 2012. évi közhasznú tevékenységről

A 2012-re meghatározott céljaink:
-

Szvámídzsí humanitárius projektjeinek lehetőségeinkhez mért maximális támogatása
Továbbra is cél a helyi és országos központ jellegű ingatlanszerzés.
Pályázati tevékenység folytatása.
Tanfolyami csoportok erősítése, bővítése.
Oktatói utánpótlás erősítése.
Legalább egy nemzetközi program szervezése
Érdi Egészségnap szervezése vagy azon való részvétel
Paloznaki jógahétvége szervezése
Saját hétvégi jógaprogramok, nyílt nap(ok), táborok szervezése
Shanka Prakshalan (tavasszal és ősszel)
Kiadványi tevékenység folytatása, Gjána Ganga szerkesztésbe/írásba besegítés
Szakmai Műhelyek folytatása
Szatszangok hetente
Vezetőségi ülések 6 hetente
Társszervezeti kapcsolatok és országos együttműködés erősítése
Parkjóga szervezése
Skype szatszang Szvámi Gopálpuríval, Stefszki Tiborral
Főzőtanfolyam
Intenzív napok és ájurvéda napok szervezése
Filmvetítések
Jógainstruktorképzéshez való csatlakozás

A 2012-re meghatározott céljainkat a tervezetten felül teljesítettük.
Ingatlanhelyzet
Helyi központ (Kutyavári u. 34. – bérelt ingatlan)
Hosszú távon az önálló ingatlantulajdonként működő jógaközpont jelenthetne egy jó megoldást,
de ebben 2012-ben sem sikerült előre lépnünk. Jelenlegi központunk bérleti szerződése
(Kutyavári u. 34) 2012. dec. 31-ig érvényes. A bérleti díj nem változott.
Kocséri iskola projekt
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
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Folytatódott a kocséri közös programok szervezése (Kocséri vágta, augusztus közös hétvége)
A beadott pályázat elutasításra került, de a képviselő testülettel és a polgármesterrel történt
egyeztetés alapján kitoltuk a teljesítési határidőket. – Még nem lépett életbe a bérleti díj fizetési
kötelezettségünk az Önkormányzat felé. Sajnos érdemben új és az adott projektre megfelelő
pályázati lehetőséget a pályázatíró cég eddig nem tudott javasolni. Így a velük kötött
szerződésben foglaltakat érvényesíteni kívánjuk, és le kívánjuk zárni velük az együttműködést.
Vépen Szvámídzsível konzultálni szeretnénk Kocsérral kapcsolatban a hogyan továbbról, és a
szerint
lépjük
meg
a
következő
lépéseinket.
Mucsi-i faluház projekt
Továbbra is hasznosításra vár. Várjuk az ötleteket javaslatokat. A megvásárolt faipari,
asztalosipari gépeket egyelőre raktározzuk.
Szervezeti ügyek
2012.február 11. Rendes éves közgyűlésen előrehozott tisztújító vezetőség választás, az elnök
Kaderják Gyula lemondási kérelme miatt. Új elnök: Szakács József, új titkár: Varga Sára további
vezetőségi tagok: Szeiler Tamás, Major István, Czinkóczi György, Szeilerné Bana Tünde,
Bujákiné Szabados Éva. Új liszensz küldött: Heiczman Ágnes
Fiókszervezetünk a Sadhana Stúdió aktivitása folyamatosan bővül, programja gazdagszik.
Működése tekintetében továbbra is teljesen önálló. 2012-ben beadták, az alapítvánnyá való
bejegyzési kérelmet.
•
•

Rendkívüli közgyűlés 06.16-án az elnökváltás miatt szükséges székhelymódosítás végett. A
változás bejegyzés alatt áll.
Szvámídzsí véleményét kikértük a jógán kívüli programok tartásáról és reklámozásáról
Jógaközpontban: egyéb programok tartható terembér fejében, egyesület általi reklámozás
nem javasolt. Egy évben 1-szer vagy kétszer a hírlevélen keresztül értesítjük a hallgatókat,
hogy vannak más egészségmegőrző tevékenységek is, s ha erről értesítést szeretnének kapni,
akkor jelezzék ezt egy válaszlevéllel.

Oktatás – tanfolyamok:
• A tagok száma 2012-ben: 29 fő
• 2012-ben az oktatói létszámok és statisztikák nem változtak jelentősen az előző évhez
képest. A MOJU által szervezett oktatóképzésen részt vevő asszisztensünk sikeres
vizsgát tett. Ősztől egy új asszisztensünk indult a képzésben. Az asszisztensek képzését
az egyesület anyagilag is támogatja, mivel rendszeresen tartanak felajánlásból órákat a
jógaközpontban, s hosszú távon számítunk munkájukra.
• Oktatóink rendszeresen részt vesznek a hazai és nemzetközi jógaprogramokon, oktatói
továbbképzésen
• 2012-ben az egyesületi szervezésű, felajánlásból végzett oktatásban részt vállaló
oktatóink illetve asszisztenseink száma a helyi központban 9 fő. A tanfolyamok
stabilitása 2012-ben jó volt, a tanfolyami részvevők száma 127 fő. Díjaink az év során
nem változtak.
• Új típusú tanfolyamok: ingyenes óra, idősek órája, stresszkezelés jógával, jóga nidra
• gyerekjóga óra átmenetileg szünetel, amíg nincs oktató hozzá
• 2012-ben 15 (legalábbis most ennyi van) egyesületi szervezésű csoport működik a
Kutyavári u 34. sz. alatt.
• 2012-ben három új mantra tanítvány (Szűcs Andrea, Csatlós Balázs, Szabóné Németh
Szilvia)
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
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•

2012.szeptemberétől egyesületünk oktató részt vesznek az új budapesti központ
létrehozásában és működtetésében.

További programjaink
• Július elején az Indiában élő magyar tanítványtársunk Csandrapurí vezetett
jógaprogramot és szatszangot Érden.
• Július elején egyesületünk szervezésében, a Paloznaki Civil Egyesülettel együttműködve
került ismét megrendezésre a paloznaki jóga hétvége, ahol Kaderják Gyula tartott
előadást egyesületünk részéről, s több oktatónk tartott gyakorlást.
• Az oktatók önképzése, illetve nyitott szakmai fórum céljából létrejött Szakmai Műhely
folytatta munkáját 2012-ben is oktatók és külső érdeklődők számára. Ezekre az
összejövetelekre továbbra is fokozott érdeklődés volt jellemző. Témák:
02.04. Életmód a Sat Sanathana Dharma jegyében - egy védikus kolónia vázlatterve (Titz Márta, Raman Sundaram)
02.11 Indiai élménybeszámoló (Varga Sára)
02.18 Shivaratri pudzsa (Raman Sundaram)
02.25 Nepáli képes beszámoló (Bana Tünde). 03.10. Dzsapa Jóga (Kaderják Gyula)
04.14 Szatszan Élet és Halál címmel, megemlékezés elhúnyt tanítványtársunk
temetéséről (Tarapuri)
05.19. Tudatállapotok 1: Álom (Tarapuri)
05.26 Tudatállapotok 2: Asztrális utazás (Tarapuri)
07.02 Gurupurnima szatszang, vetítés ausztráliai JMÉ életről, Szvámídzsí ausztráliai
utazásáról (Stefszki Tibor)
07.08 Vetítés az indiai ashramokról Csandrapurival
10.20 Előadás az Ayurvedáról (Sebők Odile)
11.17 Pránajáma előadás, és hosszú gyakorlás (Kökény Tibor), Gyógyító meditáció
(Purifying negative energies)
12.29.Filmbemutató: Mezei Zoltán: A Mesterek nyomában, Satopanth – az Igazság Útja.
• Csaknem minden hétvégén szatszangot tartottunk, sok ünnepléssel
• Több intenzív gyakorló nap illetve hétvége (1 hétvége, 2 egy napos) Kaderják Gula
vezetésével, és több oktatónk, tagunk aktív közreműködésével
• Több fél - egy napos ayurveda kurzus
• 4 napos Jógatábor és önismereti tábor az érdi ciszterci Apátságban augusztus végén
egyesületi oktatók szervezésében.(Kaderják Gyula, Góth Erzsébet)
• Shanka Prakshalan a saját központunkban
• Ősszel ismét kedvezményes gyümölcsvásárlási akciót szerveztünk gyakorlóink számára
(Szakács József).
• A Gurupurnimakor kapott faültetési feladat inspirációjával komoly támogatást
nyújtottunk a nyími ökofalucsíra faültetési projektjében
• Közös kertrendezés és nagytakarítás főzéssel közösségi programként a hallgatóknak is
meghirdetve évente 3 alkalommal
• Személyi támogatást nyújtottunk a JMÉ MOJU általi megjelenéséhez a 2012 őszi
egészségfesztiválon
• Helyet adott a központ EFT tanfolyamnak, és rendszeresen helyet ad Hellinger-féle
családállításra

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
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Pályázatok
2012-ben nem volt beadott pályázatunk

Kiadványok
• Folytattuk a SANGAM által kiadott könyvek és hanganyagok értékesítését. Az oktatók e
tevékenységet szintén társadalmi munkaként végzik.
• Könyvtárunk új könyvekkel és kiadványokkal gyarapodott.
Egyéb aktivitások
• Video és audio tárunkat, valamint külső tárolónkon elhelyezett elektronikus szöveg, kép
és hanganyagtárunkat napra készen tartjuk..
• Véradás szervezése (több oktatónk, gyakorlónk részvételével) tanítványtársunk
műtétjéhez
• tanítvány társainkat és rászorulókat segítettük többféle formában, főképp egyéni
személyes vállalásokkal.

Készült: Érd, 2013. március 06.

Kaderják Gyula
Jógaegyesület Érd leköszönt elnöke

Szakács József K.
Jógaegyesület Érd új, bejegyzés alatt álló elnöke

Záradék: A 2012. évi beszámolót a Regionális Jóga a Mindennapi Életben Egyesület Érd legfőbb
szerve, a Közgyűlés 2013. március ….. -i ülésén jóváhagyta és elfogadta.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
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