
A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY

2007. ÉVI 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE



Tartalomjegyzék

1. A szervezet alapadatai

2. Számviteli beszámoló

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás, Cél szerinti juttatások kimutatása

5. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, 
kisebbségi települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási 
önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatások mértékének kimutatása

6.  A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

2



1. A SZERVEZET ALAPADATAI

1. Név: Demokratikus Ifjúságért Alapítvány

2. Képviselő: Galambos Henriette kuratóriumi elnök,

3. Székhely: Budapest, Kmety Gy. u. 15. 1063

4. Adószám: 18489554-1-42

5. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet

6. Nyilvántartásba vételi és közhasznúsági végzés száma, kelte: Pk. 62.803/1999, Székesfehérvár, 
1999. május 19.

7. A Demokratikus Alapítvány célja:

Az Alapító az Alapítványt az 1997. évi CLVI tv-ben felsorolt alábbi közhasznú tevékenység 
megvalósítása céljából működteti:

• nevelés és oktatás, /26§c. 4. pont/ 

• képességfejlesztés, /26§c. 4. pont/ 

• ismeretterjesztés, /26§c. 4. pont/

• euroatlanti integráció elősegítése /26§c. 19. pont.

Az Alapítvány célja, hogy lehetőséget nyújtson diákoknak, egyetemi hallgatóknak és fiatal 
munkavállalóknak, hogy több éven keresztül közcélú tevékenységet folytathassanak, részt vegyenek a 
településük környezeti, társadalmi, oktatási problémáinak megoldásában és ezzel felkészüljenek 
állampolgári jogaik és kötelezettségeik demokratikus viszonyok közötti gyakorlására.
Az Alapítvány felkészíti a fiatalokat a helyi közösségi szükségletek felismerésére, helyi vezető pozíciók 
betöltésére, fejleszti az ehhez elengedhetetlenül szükséges közösségi gondolkodásmódot és kézségeket 
(pl. tárgyalástechnika).

A fejlett demokratikus államokkal folytatott tapasztalatcsere végett az Alapítvány programjai - a nemzeti 
jelleg megőrzése mellett - nemzetközileg kialakuló oktatóhálózat részeként működnek. Az Alapítvány 
ezen túlmenően céljai elérése érdekében települési önkormányzatokkal, iskolákkal, magáncégekkel 
működik együtt. Programjait középiskolák osztályfőnöki órájának keretében, táborok, klubok 
szervezésével, létrehozásával, működtetésével valósítja meg, melyhez írásos, illetve képi oktatóanyagot 
készít és oktatót biztosít.
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2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Lsd. csatolva. 
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3. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány 2007. évben az alábbi költségvetési támogatásban részesült:

Támogató Program Támogatás (Ft)
NCA Modern i(DÖK)

2 421 229 Ft(Nemzeti Civil Alprogram ) 

OFA
ÖTLET I.

ÖTLET II.

4 758 907 Ft

9 180 367 Ft(Országos Foglalkoztatási Alap)

HEFOP 2 074 033 Ft

Összesen  18 434 536  

Az alapítvány központi költségvetési szervtől nyilvánosan meghirdetett pályázatokon keresztül részesült. 
A támogatásokról a szerződésben foglaltaknak megfelelően határidőre beszámolt a támogatók felé.
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4. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS, CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Bevételek megoszlása 2007 Összeg
(ezer Ft)

Százalékban

Állami támogatás 
Pályázatok: NCA, OFA, HEFOP

               18 435 18,37 %

Önkormányzati támogatás                      30   0,03 %
EU-s támogatás 
Youth Program

                   274   0,27 %

Pályázati támogatások 
WKCD
USA Budapesti Nagykövetsége
Music May Day, Hollandia

                     40            
                5 353
                   926                    
                

   0,04 %
   5,33 %
   0,92 %

Üzleti adomány 
NOKIA –IYF
NOKIA Komárom
GE-IYF
Vegyes kisebb összegek

                  
              36 064
                2 165 
              33 140
                   481

 35,94 %
   2,16 %
 33,02 %
   0,48 %

Egyéb –, egyéb bevételek                 2 291    2,28 %
Egyéb                 1 163    1,16 %
Összesen              100 362 100,00 %

Költségek 2007 Összeg (Ft)

Működési költségek (iroda 
fenntartás, kommunikáció) 4 200

Személyi kifizetések (munkabérek, 
egyéb személyi kifizetések) 16 175
Belső fejlesztés, stratégia, PR, 
szakmai továbbképzés 5 788

Program költségek 61 000

Pályázati támogatás 8 226

Programértékelés 2 400 

Egyéb költségek 1 990

 Összesen 99 779

5.  A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, 
KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL, AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS 
MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA
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A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány 2007. évben jelen jelentés 3. pontjában felsoroltakon kívül nem 
részesül  támogatásban  költségvetési  szervtől,  elkülönített  állami  pénzalaptól,  helyi  önkormányzattól, 
kisebbségi települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek 
szerveitől.

6. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK, ILLETVE ÖSSZEGÉNEK KIMUTATÁSA

A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány a 2007. évben nem nyújtott juttatást a vezető tisztségviselőinek. 

7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

A SZERVEZET BEMUTATÁSA

Küldetésnyilatkozat

A DIA közhasznú non-profit szervezet, melynek küldetése, hogy lehetőséget biztosítson fiatalok 
számára a demokratikus értékek és a hozzájuk kapcsolódó magatartásformák tapasztalatai úton 
történő elsajátítására. Ennek érdekében a DIA a közösségi tanulás segítségével kívánja fejleszteni 
a fiatalok állampolgári készségeit Magyarországon, és a környező régióban, valamint a 
döntéshozók, és a fiatalokkal foglalkozó szakemberek figyelmét kívánja a témára irányítani.

Mivel foglalkozik a DIA elsősorban?

A DIA 1999 óta az önkéntességet, a közösségi tevékenységeket és a közösségi tanulást igyekszik 
érthetőbbé és elérhetőbbé tenni a fiatalok és közösségeik számára. A fiatalok egyénileg, vagy 
önszerveződő csoportokban hálózattá szerveződve tevékenykednek és igyekeznek hozzájárulni 
helyi közösségeik gyarapításához, jobbításához. 

Konkrétabban:

 elsősorban népszerűsíti az önkéntesség, az aktív állampolgárság és a felelős részvétel 
 gyakorlatát és elméletét 
 képzési programokat szervez középiskolások és egyetemisták részére 
 pályázati programot kezel helyi ifjúsági kezdeményezések támogatására

akkreditált tanár továbbképzést az érdeklődő és elkötelezett pedagógusok részére 
 visszailleszkedési programot munkanélküli fiatalok számára 
 kutatást és módszertani fejlesztést kezdeményez a legfelkészültebb hazai és nemzetközi 

szakemberek vezetésével 
 nemzetközi csereprogramokat szervez 
 ifjúsági találkozókat és tapasztalatcseréket szervez

Akik a programokat megvalósítják és biztosítják ezek hátterét

 6 fős stáb a központi irodában
 80 csoport-koordinátor
 9 regionális koordinátor
 1 PR gyakornok
 számos önkéntes segítő 

A SZERVEZET  FŐBB TEVÉKENYSÉGEI 2007-BEN
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1. Hálózati fejlesztő tevékenység

Ez a programelem a NOKIA anyagi támogatásával valósul meg immáron 5 éve egy nemzetközi 
menedzserszervezet, az International Youth Foundation közvetítésével és szakmai támogatásával.

A DIA megalakulása óta fejleszti önkéntes ifjúsági csoportokból álló hálózatát és az őket támogató 
szakemberek csoportját. 2007-ben a hálózat 80 csoportból és körülbelül 1,500 fiatalból állt. 
Ugyanakkor ennek a hálózatfejlesztő munkának a határai szándékoltan egyre inkább kitolódnak és olyan 
fiatalokat és ifjúsági szakembereket is elér a program, akik nem feltétlenül tagjai a hálózatnak. 
1.1.Regionális Koordinátor-napok
A hálózati program sikerének egyik záloga, hogy 2007-ben már minden régióban működött ún. regionális 
koordinátor, sőt 1 régióban 2 koordinátor is, összesen 9. Az ő feladatuk a csoportok tevékenységének 
támogatása, a pályázati programok monitorozása, az ún. civil órák megtartása közoktatási 
intézményekben, valamint a szervezet képviselete az adott régióban szakmai fórumokon, konferenciákon, 
média eseményeken.
A regionális koordinátorok havonta találkoznak szakmai egyeztetésekre a DIA központi irodájában, 
valamint szeptemberben év kezdő, júniusban pedig év értékelő megbeszéléseken vesznek részt.
Emellett rendszeresen konzultálnak a programvezetővel és a programkoordinátorral.
1.2. DIA hálózati pályázati program: Helyi kezdeményezések támogatása

2007-ben a DIA három pályázatot írt ki ifjúsági önkéntes csoportok számára. Összesen 80 csoport nyert 
támogatást és összesen 12 millió forint pályázati támogatás került szétosztásra. A pályázati rendszert 
belső döntés alapján kiterjesztettük külső ifjúsági csoportok számára is.

A  pályázat  program  részeként  a  sikeresen  pályázó  csoportok  koordinátorai  számára  szakmai 
továbbképzéseket  tartottunk  projektmenedzsment,  hatékony  kommunikáció,  pr  és  adományszervezés 
témakörökben. Ezeken a képzéseken több, mint 50 fő vett részt.

1.3. Országos rendezvények 

1.3.1. KÖZÖD! 2007 Önkéntes Fiatalok Napja
A DIA 2006 óta koordinálja Magyarországon a KÖZÖD! programot.  Ez egy nemzetközi program, a 
Global  Youth  Service  Day  magyar  megfelelője,  aminek  a  célja  a  fiatalok  önkéntes  közösségi 
részvételének bemutatása, a helyi közösségek tájékoztatása a média minél szélesebb körű bevonásával. A 
www.kozod.hu-n meghirdetett és minden települési önkormányzat  képviselő testületének és az összes 
középiskolának  kiküldött  információs  csomag  hatására  mintegy  120  ifjúsági  csoport  közel  15,000 
résztvevője vett részt az április 14-én szervezett akcióban.
A központi  rendezvény Budapesten,  a  Városligetben  került  megrendezésre,  ahol  közel  300 önkéntes 
tisztította meg a Városligetet a nagy mennyiségű szeméttől.
A többi akcióról készült beszámolók olvashatók a www.kozod.hu honlapon.

1.3.2. DIA Napok

2007. június elején Tatabányán  került  megrendezésre a már tradíciónak számító   három napos DIA 
Napok elnevezésű országos rendezvény, amin több, mint 300 fiatal vett részt. A rendezvény célja az volt, 
hogy a DIA hálózatában tevékenykedő fiatalok találkozzanak egymással, közös önkéntes tevékenységben 
vegyenek  részt  (a  város  több  játszóterét,  valamint  a  város  szimbólumának  tartott  Turul  szoborhoz 
vezetőlépcsősort újították fel) a város iskoláival és az önkormányzattal  együttműködve és a település 
lakóinak figyelmét felhívják a fiatalok közösségi részvételének fontosságára. A rendezvény kifejezetten 
sikeres  volt, hatására több lakókörnyezetben is alakultak önkéntes csoportok. A helyi  média is sokat 
foglalkozott a témával.

2. Nemzetközi programok
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2.1. Nemzetközi ifjúsági csereprogramok

A  DIA  évek  sora  alatt  minden  nyáron  szervezett  nemzetközi  táborokat  több  ország  fiataljainak 
részvételével.  Ezek  a táborok  mind a  közösségi  tanulás  valamilyen  formáját  valósították  meg,  és  az 
ország  több  pontján  (Hollókó,  Miskolc)  tradícióvá  váltak.  Legnagyobb  sajnálatunkra  2007-ben  ilyen 
tábort  egyet  sem  szerveztünk,  tekintettel  a  finanszírozás  kiszámíthatatlanná  válására  (Fiatalok 
lendületben program).

2.2. Egyéb nemzetközi szakmai tevékenységek, együttműködések

• 2007.  januárjában  a  DIA 10 fiatal  önkéntese  Milanóban  egy  egy hetes  nemzetközi 
szemináriumon  vett  részt  az  európai  identitás  témakörében.  A  szervező  az  olasz 
nemzeti önkéntes szervezet volt. www.movi.lombardia.it

• 2007.  áprilisában  a DIA önkéntesei  képviselték a  szervezetet  a  CEU civil  vásárán, 
aminek eredményeképpen két  önkéntes  csatlakozott  a  DIA-hoz,  akik  részt  vettek  a 
KÖZÖD! 2007 rendezvényen.

• 2007. júliusában a DIA egy együttműködési megállapodás keretében 4 napos képzést 
és önkéntes tevékenységet szervezett a chicagói De Paul University Center for Service 
Learning központ 15 diákja számára.

• 2007.  júliusában  a  DIA  fél  napos  önkéntes  tevékenységet  szervezett  az  OSI 
Undergraduate Exchange Program (UEP) az USA-ba készülő résztvevői számára.

• 2007. márciusa és augusztusa között egy külön megállapodás alapján a DIA segítette 
az USA budapesti nagykövetsége által támogatott Teaching Tolerance through English 
nemzetközi nyári tábor előkészítését és lebonyolítását. Többek között önkéntes segítők 
toborzását is végezte.

• Vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR): 2007. szeptemberében a Lisbon minus 3 
elnevezésű nemzetközi konferencián ismertettük a DIA-NOKIA együttműködést, mint 
nemzetközileg is elismert jó gyakorlatot.

• 2007.  szeptember  és  december  között  gyakornokot  fogadtunk  a  Hágai  Egyetem 
Államigazgatási  Karáról.  A  gyakornok,  miközben  részt  vett  a  DIA 
programmegvalósító munkájában, szakdolgozatot írt az önkormányzatok és a fiatalok 
együttműködéséről a DIA tevékenységein keresztül. A szakdolgozat angolul olvasható 
a DIA honlapján.

• 2007. októberében 2 munkatársunk vett részt egy nemzetközi projektben Barcelonában.

• 2007.  decemberében  pedig  egy  Ochridban  (Macedónia)  megszervezett  nemzetközi 
projektmenedzsment képzésen vett részt 2 munkatársunk és a holland gyakornokunk.

• Ifjúsági média projekt: 2007. őszén indult az ún. WKCD (What Kids Can Do) program, 
amelynek keretében Adobe technológiával az önkéntes fiatalok maguk dokumentálják 
tevékenységeiket, hatásukat  a helyi közösségre. 2008-ban prezentációkat készítenek, 
valamint elkészül egy digitális és egy papír alapú könyv a témában.

• Folytatódott  a  holland  Music  May  Day  Alapítvánnyal  megkezdett  együttműködés, 
melynek keretében 2007. áprilisában másodszor került megrendezésre a zenei fesztivál 
5 zenekar részvételével.

3. Az Élet iskolája program

Ez a GE Foundation által támogatott és az IYF szakmai közreműködésével megvalósított program 2006-
ban indult. Négy országban valósul meg: Indiában, Mexikóban, Lengyelországban és Magyarországon. 
Célja,  hogy  a  középiskolai  képzésbe  beemelje  a  munkavállalói  szerepekre  való  felkészítést 
készségfejlesztésen és tapasztalati tanulási lehetőségeken keresztül.
A DIA 2007-ben megtartott 3 akkreditált továbbképzést Zala és Vas megyében, és így felkészített közel 
120  pedagógust.  A  trénerek  a  tanév  folyamán  mentori  tevékenységet  is  végeznek.  A  program  22 
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középiskolában,  és  a  Szombathelyi  Tanárképző  Főiskolán  valósult  meg  mintegy  3000  középiskolás 
részvételével.
A program része, hogy a fiatalok közösségi projekteket terveznek és valósítanak meg.
2007. nyarán Misefán vendégül láttuk lengyel és amerikai kollégáinkat, akikkel megosztottuk egymással 
tapasztalatainkat.
A program a kezdeti nehézségek után határozott fejlődést mutat, komoly szakmai érdeklődés mutatkozik 
iránta.
További információk a www.eletiskolaja.org honlapon találhatók.

4. Az ÖTLET program – Álláskereső fiataloknak szóló program

Az ÖTLET egy kísérleti  jelleggel  indított  program,  ami  arra  vállalkozik,  hogy megteremtse  a  hazai 
hosszú  távú  önkéntes  szolgálat  kereteit,  feltételeit,  és  kísérleti  jelleggel  integrálja  azt  a  pályakezdő 
fiatalok  tapasztalatszerzését  támogató  egyéb  programok  közé.  A  programot  a  Foglalkoztatási  és 
Munkaügyi  Minisztérium,  valamint  az  Országos  Foglalkoztatási  Közalapítvány  (OFA)  támogatja.  A 
program országos megvalósulásáért 7 regionális koordináló és egy menedzser szervezet felel.  A DIA az 
Észak-magyarországi régióban valósította meg az ÖTLET I. programot 2005. november és 2007. április 
között, valamint az ÖTLET II. programot 2007. március és 2008. május között.

A program kifejezetten sikeresnek bizonyult, amennyiben minden, a programba bevont fiatal el tudott 
helyezkedni, munkát talált.

Az első fázis lezárásaképpen a DIA egy impozáns interjúkötetet jelentetett meg a programban sikeresen 
részt vett fiatalokkal készült interjúkkal. Munkánk elismeréseképpen a második szakaszban is folytattuk 
a program koordinálását.

5. Modern i(DÖK)

Folytattuk  a  2006-ban  megkezdett  és  az  NCA  támogatásával  zajló  programot,  amelynek 
eredményeképpen 4 diák önkormányzati projekt megvalósulását támogattuk, valamint elindítottunk egy 
országos DÖK hálózatfejlesztési programot.

A program zárásakor  országos  konferenciát  tartottunk Keszthelyen,  valamint  előállítottunk több ezer 
példányszámban egy jól használható közösségi projekttervező kiadványt.

6. HEFOP (a 232-0069-es számú szerződés alapján)

Folytattuk és lezártuk a korábban megkezdett programot Miskolcon a munkanélküli fiatalok munkaerő 
piaci re-integrációja érdekében a miskolci Térkép Egyesülettel együttműködve. A DIA trénerei 2 1 hetes 
képzést tartottak 15 hátrányos helyzetű fiatalnak.

Budapest, 2008. május 30.

Galambos Henriette
Kuratóriumi elnök
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DEMOKRATIKUS  IFJÚSÁGÉRT ALAPITVÁNY   

2007.évi kiegészitő melléklet

ÁLTALÁNOS  ÖSSZEFOGLALÁS

A kiegészitő melléklet a  Demokratikus Ifjúságért Alapitvány 2007.évi közhasznú egyszerűsitett éves 
beszámolójához készült.
A beszámoló a 2007.01.01-2007.12.31-ig terjedő gazdálkodási évet mutatja be.

Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészitő melléklet összeállitásában,  a többször módositott 
számvitelről szóló 2000.évi C. törvény, valamint az egyéb szervezetek beszámoló készitési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módositott 224/2000.korm.rendelet szolgáltak. 

A szervezet neve:                       DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPITVÁNY
Adószáma:                                 18489554-1-42
Székhelye:                                  1063 Budapest Kmety György utca 15.
A szervezet induló tőkéje:          100 Eft
A mérlegkészités időpontja:      2008.július 07.
A szervezet célja:                      Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, euroatlanti integráció
                                                  elősegitése 

Beszámolási kötelezettség, könyvvezetés

A szervezet a számviteli törvény irányelveit figyelembe véve alakitotta ki számviteli politikáját.
A számviteli törvény kritériumai alapján az Alapitvány kettős könyvvitelt vezet és közhasznú egyszerűsitett 
éves beszámolót készit, mely tartalmazza a mérleget, az összköltség-eljárással készült eredménykimutatást
és a Kiegészitő mellékletet.

A könyvvezetést a  RE-TAX  Bt  /adószáma:28367259-3-42/ , ezen belül 
Hideg János 

 regisztrált mérlegképes könyvelő végzi /regisztrációs szám: 155059/ végzi megbizási szerződés alapján.
A könyvvizsgálatot 

Tolnai István 
bejegyzett könyvvizsgáló /bejegyzési szám: 002532/ végzi. 

                               

Az Alapitvány által alkalmazott főbb értékelési eljárások, amortizációs politika

A befektetett eszközöket,  forgóeszközöket a szervezet a számviteli törvény 35-36.§ szerinti beszerzési értéken 
rögziti, csökkentve azt a 37-39.§ szerint alkalmazott leirásokkal.

Az immateriális javak terv szerinti értékcsökkenését a várható használati idő függvényében határozza meg az 
Alapitvány. 
A vagyoni értékű jogok terv szerinti leirása 3 év alatt történik meg, azonban az 50 Eft egyedi érték alatti javak 
értékét egyösszegű leirással  számolja el.
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Tárgyi eszközök esetében az alkalmazott leirás az eszköz bruttó beszerzési értékének függvényében lett rögzitve.

-50.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök esetében azok  használatba vételekor egy összegben azonnali 
leirás
-50.000-100.000 Ft egyedi beszerzési érték közötti tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása két adóév 
alatt történik.             
-100.000 Ft egyedi beszerzési értéket meghaladó tárgyi eszköz leirása,  a bruttó értékhez viszonyitott lineáris 
leirás
- Irányitástechnikai és számitástechnikai gépek, berendezések leirási kulcsa 33%
- járművek leirási kulcsa 20%
- Egyéb irodai,igazgatási ,műszaki gép és berendezés leiási kulcsa 14,5%

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolására a zárlati munkák keretében kerül sor. 

Az anyagbeszerzések azonnal költségként kerülnek elszámolásra, melyek a zárlati munkák során a 
december 31.-i leltár alapján helyesbitésre kerülnek.

A követelések és a pénzeszközök a könyv szerinti értéken kerülnek kimutatásra, figyelembe véve a számviteli tv. 
idevonatkozó előirásait (32-33§).

A források a könyv szerinti értéken kerülnek bemutatásra. 

Mérlegtételek értékelése

Az Alapitvány tulajdonában lévő befektetett eszközök nyilvántartás szerinti nettó értéke 2007.12.31-én
 1.356 EFT.  A 2007.évben selejtezésre került eszközök bruttó értéke 2349 Eft, nyilvántartási értéke 42 Eft volt.
A befektetett eszközök állományának tárgyévi változásait az 1.sz melléklet szemlélteti.,

A követelések záróállománya  862 Eft

    Részleteiben:  -       450 Eft bérelt helyiség után fizetett kaució
                           -       119 Eft APEH folyószámla túlfizetések

−     24 Eft Szolgáltatásra adott előkeg
−   184 Eft belföldi vevő követelés 

                           -        85 Eft étkezési utalvány
A pénzeszközök záróállománya                    40372 Eft                           
                           - Ft pénztár                           1841 Eft
                           - valuta pénztár                        44 Eft
                           -elszámolási betétszámlák   8184 Eft
                           -kamatozó számlák            30303 Eft 
                           

Az aktiv időbeli elhatárolások értéke 3249 Eft, mely a 2007.évben felmerült költségekhez tartozó 2008.évben 
realizálódó támogatások 2881 Eft összegű, és a 2007. évben kifizetésre került 2008. évet érintő 368 Eft összegű 
költség  időbeli elhatárolása.

Demokratikus Ifjúságért Alapitvány 2007. Évi kiegészitő melléklete
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A Társaság törzstőkéje 100 Eft. Az elmúlt évek gazdálkodásának összesitett eredménye 6068Eft., a 2007.év 
eredménye 583 Eft volt, melyek együttesen a saját tőke összegét  6751 Eft-ra növelték.

A rövid lejáratú kötelezettség 2086 Eft, mely különféle APEH folyószámla szerinti 535 Eft, Mag.Ny.Pénztári 
11  Eft,  Belföldi  szolgáltatói  1317  Eft  kötelezettségből,  a  2008.évben  rendezésre  került  49  Eft  nettó  bér 
összegéből, valamint a továbbutalandó 174 Eft kötelezettségből tevődik össze.

Passziv időbeli elhatárolást  az Alapitvány  37002 Eft   összegben számolt el, mely a 2007.évben befolyt   a 
2008.évben  felmerülő  költségekhez,  ráforditásokhoz  tartozó  támogatások  35666  Eft  összegü  időbeli 
elhatárolásából., a 2008.évben kifizetésre került 2007.évet érintő költségek 1162 Eft elhatárolásából,  valamint a 
téritésmentes szoftveradomány rendkivüli halasztott bevételének 174 Eft összegű elhatárolásából tevődik ösze.

Az Alapitvány vagyoni pénzügyi helyzete
               Mutató                                                                                     . 2005.12.31.  2006.12.31.  2007.12.31.

Tárgyi eszközök aránya (tárgyi eszköz/összes eszköz)                                  3,4 %            0,2 %          2,1 %

Forgóeszközök aránya (forgóeszköz/összes eszköz)                                     94,3 %        92,8 %         90,0 %

Likviditás I. (pénzeszközök/rövid lej.kötelezettségek)                             5087,1 %   15797,9 %   19394,5 %

Likviditás II. (pénzeszköz+ követelés/rövid lej.kötelezettségek)              5190,1 %   16611,6 %   19767,0 %

Tőkeellátottsági mutató (saját tőke/összes forrás)                                         14,2 %          9,7 %          14,7 %

Saját tőke növekedési mutató (saját tőke/induló tőke)                              5293,0 %    6168,0 %      6751,0 %

A likviditási mutatók a szervezet pénzügyi helyzetének javulását mutatják. A stabil gazdálkodást az Alapitvány 
2007. évben tovább folytatta.
A pályázati úton elnyert pénzeszközeit  felhasználásig kamatoztatta, melyből 2007.évben 1183 Eft bevétele 
származott. 

Az Alapitvány 2007.évben 583 Eft közhasznú eredményt ért el.

 Az eredménykimutatás elemzése  (Eft)
Bevételek
1. Alapitványi bevételek összesen             100095

-költségvetésből kapott támogatás  18345
      

-pályázati úton elnyert tám.                  79421

-Önkormányzati tám.      30

-közhasznú tevékenység bevétele    2299
                            
2. Egyéb bevételek                                                            267

Bevételek összesen                                                                                        100362        

Demokratikus Ifjúságért Alapitvány 2007.évi kiegészitő melléklete
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Költsé  gek, ráforditások  

-Anyagjellegű ráforditások                                                                70194
        -anyagköltség                               2732 
        -ig.be vett szolg.                         66574
        -egyéb szolg.                                  888               

             - Személyi jellegű költségek           16175  

-bérköltség                                   6814
-bérjárulékok                                2147
-egyéb szem.jell.kifiz.                  7214

-értékcsökkenési leirás                                     1048
− egyéb ráforditás                                                                            12355
−  - adott támogatás            8226
       - kés.pótlék                                             89

                     - Ösztöndijak                                       3560
                     - Mentori dij                                          360
                     - követelés le irása                                  30
                     - terven felüli écs.                                   42
                     - előző évet érintő ktg.                            48 
               -    pénzügyi müveletek ráf.                                                                      7    

Költségek , ráforditások összesen                                                  99779  

A gazdálkodás 2007.évi eredménye                                         583 Eft nyereség

Az Alapitvány célja , hogy lehetőséget nyújtson diákoknak egyetemi hallgatóknak és fiatal 
munkavállalóknak, hogy több éven keresztül közcélú tevékenységet folytathassanak, részt 
vegyenek a településük környezeti, társadalmi, oktatási problémáinak megoldásában és ezzel 
felkészüljenek állampolgári jogaik és kötelezettségeik demokratikus viszonyok közötti 
gyakorlására.
 
Az Alapitvány felkésziti a fiatalokat a helyi közösségi szükségletek felismerésére, helyi 
vezető poziciók betöltésére, fejleszti az ehhez elengedhetetlenül szükséges közösségi 
gondolkodásmódot és készségeket.

                                                                                                 Galambos Henriette
                                                                                                  Kuratóriumi elnök
                                                                                             Budapest 1063 Sziv utca 18.

Demokratikus Ifjúságért Alapitvány 2007.évi kiegészítő melléklete

      1.sz.melléklet
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Immateriális javak és Tárgyi eszközök állományának alakulása  (Eft)

Immateriális javak             Irodai,igazg.berendezések,      összesen   
                                                                                        felszerelések

2007.01.01.bruttó érték          1612            5019                             6631
2007. évi beszerzés (növekedés)           423              451                              874
2007.évi csökkenés                                                   84                                     2265                             2349

2007.12.31. bruttó érték                      1951            3205                            5156

2007.01.01 értékcsökkenés         1123            3936                    5059

2007.évi értékcsökkenés növekedés          539              509                    1048
2007.évi csökkenés                                             84                                      2223                            2307
2007.12.31. értékcsökkenés         1578                          2222                            3800

2007.01.01. nettó érték          489           1083                            1572

2007.12.31. nettó érték          373             983                            1356

                                                                                                              Galambos Henriette
                                                                                                               Kuratóriumi elnök
                                                                                                       Budapest 1063 Sziv utca 18.


