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Szöveges beszámoló 
a 2019. év gazdasági és pénzügyi eseményeiről 

(Kiegészítés a Tanoda Otthon Egyesület könyvelője által készített pénzügyi beszámolóhoz) 

 

Az Érdi Tanoda Otthon működtetését a 2019 febr. 07-i tisztíjtást követően vette át az új egyesületi elnökség 

(Dr. Hankovszky Béla, Orbán Péter, Suhayda Tímea). 

Ekkor a bankban rendelkezésre álló pénzkészlet:  

Számlán 119 376 Ft 

Lekötött betét 1 800 000 Ft  

Összesen:  1.919.376 Ft 
A korábbi éves közös működtetése kapcsán  

a Szép Jelen Alapítványnál lévő céladomány-maradvány:       3.472.000 Ft 

Mindösszesen:                5.391.376 Ft 

Ez az összeg volt biztosra tervezhető a Tanoda Otthon működtetésére 2019 február 07-ét követően. 

 

A tervezett fix költségeket az alábbi tételek jelentették 2019. december 31-ig bezárólag: 

- személyi költségek: márciustól 400.000 Ft/hó *9hó=   3.600.000 Ft 

- éves bérleti díj költség (Ft/év):         650.000 Ft 

- Tervezett éves rezsidíj költség (100.000 Ft/hó*9 hó):      900.000 Ft 

(áram, gáz, tel.-Intern, víz-csat., szemét):  

Összes tervezett kiadás:        5.150.000 Ft 

Tervezett egyenleg (készpénz mínusz kiadások):    5.391.376 Ft 

         ………..- 5.150.000 Ft 

Tervezett egyenleg:      241.376 Ft 

Nyilvánvaló volt, hogy intenzív adománygyűjtés nélkül nem működtethető a gazdálkodás.  

 

ADOMÁNYOK Dr. Hankovszky Béla atya baráti és ismerősi körének köszönhetően:  

„Ti adjatok nekik enni” jótékonysági koncert (máj. 21.):        545.450 Ft 

Bankszámlára beérkezett magán és céges adományok:     2.488.999 Ft 

Mindösszesen a gyűjtött adományok (2019. dec. 31-ig):    3.044.449 Ft 

 

Fenti számok mutatják, hogy a Tanoda Otthon Egyesület 2019 02. 07-én megújult vezetése a 2018. végére 

kialakult bizalmi válság után a gazdálkodás szempontjából is fenntartható pályára állította a Tanoda Otthon 

működtetését. A 2019-ben végzett elkötelezett szakmai munka a szakami beszámolóból ismerhető meg. 

 

Köszönjük, minden Támogatónk elkötelezett segítségét, az önkéntesek önzetlen munkáját, és a Merlin Invest 

Kft bizalmát, mert a 2020. évre megújította korábbi éves ötmillió forint összegű támogatói vállalását! 

Jelen kimutatás nem tartalmazza a forintosítva kiemelkedő összegű önkéntes órák értékét és a rendszeres 

tárgyi-anyagi adományok értékét. 

 

Érd, 2020. május 20. 

         
Orbán Péter, elnök 
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