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Compass Európai Ifjúsági Közösségért Egyesület (Compass Egyesület) 2018. 
évi közhasznúsági jelentése 

 

 

A Compass Egyesületet a cégbíróság 60133 / 2005  szám alatt tartja nyilván, jogerősen  közhasznú szervezetnek minősítve. 
Tevékenységét a fiatalok oktatása, nevelése,  képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és 
ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, sport, kulturális tevékenység 
környezetvédelem, fogyasztóvédelem  területein  végzi. 
 
 
1. Számviteli beszámoló 

A Compass Egyesület a 2018 évben a gazdálkodásáról a számviteli törvénynek megfelelve egyszerűsített éves beszámolót 
állított össze. A 2018. évi számviteli beszámolót az 1. és 2. sz. melléklet tartalmazza. 
 
 
2. Költségvetési támogatások és azok felhasználása 

A 2017. évben az alábbi költségvetési támogatásban részesült a szervezet, melyet a közérdekű feladataira fordított: 

támogatás megnevezése támogatás összege 
eFt 

támogatás felhasználása felhasznált összeg 
eFt 

Önkormányzat pályázati 
támogatása 

200000  önkéntesek feladatok koordinálásának anyag 
költsége 

200000 

 

 
3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások (eFt) 
 

 2017 2018 

Az Egyesület vagyona   január 1-jén  3908 8746

Közhasznú tevékenységből származó 
eredmény: 

-4723 
              

4838 
Vállalkozási tevékenységből származó 
eredmény: 

0 0

Az egyesület mérleg főösszege december 31-
én 

33685 29859

 
  
 
 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 

# Megnevezés e Ft 
1 Központi költségvetési szervtől         0 
2 Kapott adomány               0 

3 
Pályázati támogatásból ERASMUS  pályázati 
forrás               33470 

4 Egyéb pályázati támogatás (GINOP-5.1.3)                 12991 

5 

Non-profit tevékenység bevételéből (célcsoport 
képzése, tréning, előadások, önkéntes programok 
koordinációja)           16541 

6 tagdíjak                166 
7 Magánszemélyektől                 0  
8 Egyéb bevételek ,                  4153 
9 költségek ellentételezésére adott támogatás           0 

10 Lekötött betét kamata       0  
11 egyéb kamat                 0  
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5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, 
települési önkormányzattól és ezek társulásaitól, ill. mindezek szerveitől kapott támogatás 
mértéke 
 

Bevételek forrása  2017 (eFt) 2018(eFt) 
 1. önkormányzat pályázati támogatás, önkéntes tevékenység koordinálására 0 200 
   

  
 
 
 
6. Közhasznú tevékenység bevételeinek és költségeinek alakulása 

Közhasznú tevékenysége során 67322  e Ft bevétel realizálódott, amellyel szemben  62484  e Ft költség keletkezett, így a 
közhasznú tevékenység eredménye  4838 e Ft. 
 
 
7. Vállalkozási tevékenység bevételeinek és költségeinek alakulása 

Vállalkozási tevékenységünk árbevétele nem volt, az értékesített árbevétel alaptevékenységünkhöz kötődő közhasznú jellegű 
volt. 
 
 
8. Kötelezettségek és követelések  

A mérlegben szereplő követelések összetétele a következő:  

 
Vevő követelések: 6523 ezer Ft 
Pénzkészlet 5697 ezer Ft 
 

A mérlegben szereplő kötelezettségek összetétele a következő: 8413 ezer Ft 
 
Vevő követelések, a mérleg fordulónapig rendezésre kerültek, A kötelezettségek közül a   decemberi bér  és járulékai  a   
kötelezettségek a havi fizetési kötelezettsége a mérleg forduló napjáig kiegyenlítésre került. 

 
 
 

9. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke 

Az egyesület vezető tisztségviselői, feladatukat  társadalmi munkában végzik. Programokban végzett szakmai munkájuk, az 

elvégzett feladat mértékében díjazásra, 2018 éveben az egyesület elnöke és felügyelőbizottsági tagok részére bruttó 7680 eFt 

volt személyi jellegű jövedelem került kifizetésre, mely az Európai Önkéntes Szolgálat koordinálásának személyi jellegű költsége. 

 

 

10. Létszámadatok alakulása 2018  évben: 
 

Átlagos statisztikai létszáma 6 fő. Munkaviszonyban történő foglalkoztatás bérezése. 

 
 
11. A 2018-ban végzett közhasznú tevékenységeink tartalmi beszámolója 

 
I. ÖNKÉNTES KÖZPONT PROGRAMJAI 

 
A programok célja, a fiatalok munkához való viszonyának, munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlesztése, különböző 
tevékenységeken keresztül. Az önkéntességben a résztvevők szociális érzékenysége, társadalmi elhivatottsága is 
fejlődik. Sokszínű programelemet valósítottunk meg, hogy minden fiatal megtalálja a saját érdeklődési körét. A 
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beszámolási időszakban az alábbi önkéntességet fejlesztő programokat valósítottuk meg: 
 
Önkéntesség belföldön 
 

 Programok szervezésébe való bevonás, iskolai önkéntesség 
 Félmaraton futóverseny szervezése, biztonság felügyelete Kaposváron 
 K&H Futóverseny 
 Farsangi Félmaraton 
 Nemzetközi Ifjúsági Foci Fesztivál 
 Kamarazenei Fesztivál 
 Rippl-Rónai Villa önkéntes munka  
 Csiky Gergely színház ruhatári feladataira önkéntesek közvetítése, koordinálása 

 
Európai Önkéntes Szolgálat keretében 
Önkéntest fogadtunk, küldtünk: 
 

 Fogadtunk külföldről  82 főt 
 Küldtünk   26főt 

 
 

II. KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAMJAI 
 

Ifjúságfejlesztési tréningek 12-28 éves fiataloknak, ifjúsági vezetőknek folyamatosak 
Tanácsadás, ifjúsági információs iroda működtetése, melynek napi látogatottsága átlagosan 40 fő/nap. 
Pláza program keretében a csellengő fiatalokat szólítjuk meg, személyes beszélgetéssel, kiscsoportos programokkal, 
külföldi önkéntesek nyelvi és kompetencia fejlesztésével. 
 

III. IFJÚSÁGI KÖZPONT PROGRAMJAI 
 

 Alacsony küszöbű ifjúsági szolgáltatások (térségi mobil infopont, információs iroda, virtuális térben nyújtott 
információs tanácsadás) 

 Felkereső szolgáltatások, megye általános és középiskoláiban, partner ifjúsági szervezeteknél 
 Anonim tanácsadás 
 Fejlesztő programok  

 Csiky Műhely   
 Dráma klub -   
 Nyelvi klubok 
 Nyári tábor 
 Tudatos fogyasztónevelő programsorozat  
 Munkaerő-piaci fejlesztés 

 Pályaválasztási napok- Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakközép Iskola 
 Állásbörze Kaposvári Egyetemen  

 
 Kultúrák közötti kapcsolaterősítés: A magyar fiatalok nyitottá válnak  a más kultúrák 

megismerésére és elfogadására.  A fejlesztő programba, egyesületünknél dolgozó 
külföldi fiatalokat is bevontuk, hogy  hazájukat , szokásaikat és kultúrájukat mutassák 
be. Rendszeres  tartunk 6  kaposvári középiskolában tájékoztató napot a nemzetközi 
programjainkról, az európai Önkéntes szolgálatról,  ahol a nálunk dolgozó külföldi 
önkéntesek mutatják be saját hazájukat. 

 
 

 Szabadidős programok szervezése 
 Versnap- Költészet napja   
 Festők Városa kiállítóként, programszervezőként 
 önkormányzat által szervezett kulturális programok megvalósításában segédkezünk 
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 helyi óvodákban, és az anyaotthonban szervezünk programokat, önkénteseinkkel  segítjük  a 
szervezetk napi tevékenységeit. 
 
 

 Városrehabilitációs program 
 Infópontok  
 Óvoda program  

 
 
 

  
 
 
Kaposvár, 2019.05.30          Eglyné Katona Andrea 
                                                                                                                                 elnök 
 
 
ZÁRADÉK:  
E közhasznúsági jelentést a Compass Egyesület taggyűlése 2019.05.20-án kelt  ülésén elfogadta. 


