AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram
Közhasznú Alapítvány
Jelentés a 2013. december 31-i közhasznú
Egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáról

Vsss Igiicn
bejegyW .önyvvIzsgMÓ
‘-‘Mkau.4.

u

FÜGGETLEN KŐNYVVIZSGÁLÓI ujrÉs

Az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Közhasznú Alapítv
ány Kuratóriumának

Elvégeztem az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Közha
sznú Alapítvány meHékelt
2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely
az éves beszámoló a 2013.
december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből
melyben az eszközök és források egyező
végösszege 89409 eFt a mérleg szerinti eredmény 191 eFt nyeres
ég az ezen időpontra végződő
évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóból ás közhasznú mellék
letből áll.
—

-‚

Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak ás a Magya
rországon elfogadott általános
számviteli elvek szerint történő elkészítése ás valós bemutatása az ügyvez
etés felelőssége. Ez a
felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeg
es hibás állításoktól mentes
éves beszámoló elkészítése ás valós bemutatása szempontjából releván
s belső ellenőrzés kialakítását,
bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politikák kiválasztását
és alkalmazását, valamint az
adott körülmények között ésszerű számviteli becsiéseket.
A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégz
ett könyvvizsgálat alapján,
valamint a közhasznú melléklet és az egyszerűsített éves beszám
oló összhangjának megítélése.
A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Köayvvizsgálati Standardok
és a könyvvizsgálatra vonatkozó
Magyarországon érvényes törvények ás egyéb jogszabályok alapján
hajtottam végre. A fentiek
megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelménye
knek, valamint, hogy a könyvvizsgálat
tervezése ás elvégzése révén elegendő ás megfelelő bizony
ítékot szerezzünk arról, hogy az
egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás
állításokat.
-
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Az elvégzett vizsgálat magában foglalta olyan eljárások végreh
ajtását, amelyek célja könyvvizsgálati
bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szerep
lő összegekről és közzétételekröl. A
kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásb
ól, akár tévedésekből eredő, lényeges
hibás állításai kockázatának felmérések, a könyvvizsgáló megíté
lésétől fbggnek. Az egyszerűsített
éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockáz
atfehnérésének nem célja, hogy a
vál]alkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan
véleményt mondjon.
A kőnyvvizsgálat magában foglalta továbbá sz alkalmazott
számviteli alapelvek ás sz ügyvezetés
lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló
betnutatásának értékelését A közhasznú
jelentéssel kapcsolatos munkánk a fenti említett terület
re korlátozódott ás nem tartalmazta egyéb, sz
Alapítvány
nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett
információk áttekintését.
Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizony
íték elegendő ás megfelelő alapot nyújt
a könyvvizsgálói vélemény megadásához.
A könyvvizsgálat során az AFS Magyarország Nemze
tközi Csereprogram Közhasznú Alapítvány
egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit
ás tételeit, azok könyvelési és bizonylati
alátámasztását sz érvényes nemzeti kőnyvvizsgálati standa
rdokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és
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ennek alapján elegendő ás megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves
beszámolót a számviteli törvényben foglaltak ás a Magyarországon elfogadott általános számviteli
elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló az AFS
Magyarország Nemzetközi Csereprogram Közhasznú Alapítvány 2013. december 3
1-én fennálló
vagyoni, pénzügyi ás jövedelmi helyzetéről megbízható ás valós képet ad.
Egyéb jelentéstételi kötelezettség a közhasznú mdflékleiről:

j

Elvégeztem az AFS Magyarország NemzetkŐzi Csereprogram Közhasznú Alapítvány mellékelt
2013. évi egyszerüsített éves beszámolójához kapcsolódó, 2013. december 31-i fordulónapra
vonatkozó évi közhasznú melieldetének a vizsgálatát
Az Alapítvány vezetésének a felelőssége a közhasznú mellékletnek az ide vonatkozó jogszabályok
ban
foglaltakkal összhangban történő elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége a közhasznú melleldet
ás
az ugyanezen évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése.
A közhasznú
melléldettel kapcsolatos munkám a közhasznú melléklet ás az egyszerűsített éves beszámoló
összhangjának megítélésére korlátozódott ás nem tartalmazta egyéb, az Alapítvány nem
auditált
számviteli ás egyéb nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését Véleményem szerint
az
AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Közhasznú Alapítvány 2012. évi egyszerűsítet
t éves
beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2014. március 31.
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Egyszerűsített éves besztmo1ó mérlege
a kettős köuyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére
(4.melléklet)

A mérleg fordulónapja: 2013. december 31.
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Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (4.melléklet)
A mérleg fordulónapja: 2013. december 31.
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08. II1.Értékpapírok
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10. C. Aktív időbeli elltrolások
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Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása a kettős kiinyvvitelt vezető egyéb szervezet részére (5. melléklet)
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Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg
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1. Bevezető
1.1. Összehasonlíthatóság
Az
alábbiakban
az
AFS
MAGYARORSZÁG
NEMZETKÖZI
CSEREPROGRAM
KÖZHASZN.ALAPITVÁNY jövedelmezőségi-, pénzügyi, és vagyoni helyze
te, annak alakulása kerül
bemutatásra az egyszerűsített éves beszámoló adataiból képzett mutatószámo
k (megoszlások, arányok,
különbségek,...) segítségével. Az előző időszak és a tárgyidőszak azonos
hossza alapján az adatok
megfelelően összehasonlíthatók.

2. Jövedelmezősé2
2.1. Bevételek
Bevételek alakulása és megoszlása
Az alábbi táblázat a bevételek alakulását és megoszlását mutatja be kategó
riánként.

Bevételek alakulása és megoszlása
Bevétel kategória

Árbevétel
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevételei
Rendkívüli bevételek

Bevételek összesen

Előző időszak
I000HUF
%

Tárgyidőszak
1000HUF

200 859

92.2

230 337

96.3

15 813

7.3

7 192

3.0

1 024

0.5

1 664

0.7

O

0.0

O

0.0

217 696

100.0

239 193

100.0

Árbevétel
Az árbevétel az előző időszakhoz képest 29,478 EFt összeg
gel, 14.7 %-kal nőtt. A mutató alakulása
önmagában kedvező.
A beszámolási időszak egy naptári napjára jutó árbevétel nőtt:
az előző időszakban 548.8 EFt volt, a
tárgyidőszakban 631.1 EFt. A mutató alakulása önmagában kedvez
ő.
Az összes bevételen belül az árbevétel aránya az előző idősza
ki 92.3 %-ról a tárgyidőszakban 96.3 %-ra
nőtt. A mutató alakulása önmagában kedvező.

Egyéb bevételek
Az egyéb bevételek összege az előző időszakhoz
képest 8,62 1 EFt értékkel, 54.5 %-kal csökkent. A
mutató alakulása önmagában kedvezőtlen.
Az összes bevételen belül az egyéb bevételek aránya
az előző időszaki 7.3 %-ról a tárgyidőszakban 3
%-ra csökkent.

2.2. Ráfordítások
Ráfordítások alakulása és megoszlása (összköltség
eljárással)
Az alábbi táblázat a ráfordítások alakulását és
megoszlását mutatja be kategóriánként.

Ráfordítások alakulása és megoszlása
AFS MAGYARORSZÁG NEMZETKÖZI

CSEREPROGRAM KÖZHASZN.ALAPITVÁNY
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Ráfordítás kategória
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás

Előző időszak
I000HUF
%

Tárgyidőszak
I000HUF
%

160 579

75.0

179 633

75.2

39 962

18.7

52 009

21.8
0.7

1 961

0.9

1 788

Egyéb ráfordítások

8 647

4.0

5 110

2.1

Pénzügyi műveletek ráfordításai

2 950

1.4

462

0.2

Rendkívüli ráfordítások

O

0.0

O

0.0

Ráfordítások összesen

214 099

100.0

239 002

100.0

Az összes ráfordításon belül az anyagjellegű ráfordítások aránya (anyaghányad) az előző időszaki 75
%-ról a tárgyidőszakban 75.2 %-ra nőtt.
A bevételekhez viszonyítva az anyagjellegű ráfordítások növekvő arányt mutatnak. Ezer Ft bevételre az
előző időszakban 738 Ft, míg a tárgyidőszakban 751 Ft anyagjellegű ráfordítás jutott.
Az összes ráfordításon belül a személyi jellegű ráfordítások aránya (élőmunka-hányad) az előző
időszaki 18.7 %-ról a tárgyidőszakban 21.8 %-ra nőtt.
A bevételekhez viszonyítva a személyi jellegű ráfordítások növekvő arányt mutatnak. Ezer Ft bevételre
az előző időszakban 184 Ft, míg a tárgyidőszakban 217 Ft személyi jellegű ráfordítás jutott.
Az egy napra jutó élőmunka-költség nőtt: a beszámolási időszak egy naptári napjára jutó személyi
jellegű ráfordítás az előző időszakban 109.2 EFt volt, a tárgyidőszakban pedig már 142.5 EFt.
A havi átlagos személyi jellegű ráfordítás nőtt: az előző időszakban 3,275.6 EFt volt (havi átlagos
17,843.9 EFt bevétel mellett), a tárgyidőszakban pedig 4,274.7 EFt (havi átlagos 19,659.7 EFt bevétel
mellett).
Egyéb ráfordítások
Az egyéb ráfordítások összege az előző időszakhoz képest 3,537 EFt értékkel, 40.9 %-kal csökkent.
Az összes ráfordításon belül az egyéb ráfordítások aránya az előző időszaki 4 %-ról a tárgyidőszakban
2.1 %-ra csökkent.
A bevételekhez viszonyítva az egyéb ráfordítások csökkenő arányt mutatnak. Ezer Ft bevételre az előző
időszakban 40 Ft, míg a tárgyidőszakban 21 Ft egyéb ráfordítás jutott.

2.3. Eredmény
Osztalékfizetés tőkére
A tárgyidőszakban osztalék, részesedés nem került jóváhagyásra.

3. Pénzügyi helyzet
3.1. A pénzügyi helyzet alakulása
A pénzügyi helyzet alakulása
Az alábbi táblázat(ok) a ‘Hol a pénz?’ kérdésre keresik a választ: azt mutatják be, hogy a saját- és külső
források változása (1. tábla) mely eszközcsoportok finanszírozási igényének változásában jelenik meg
(2. tábla).

Finanszírozás forrásainak változása
AFS MAGYARORSZÁG NEMZETKÖZI
CSEREpRQGp KÖZHASZN.ALAPYFVÁNy
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-3I000HUF

Tárgyidőszak

Tájékoztató
adat

Saját források bővülése

639

-

ebből:tárgyévi mérleg szerinti eredmény

O

Külső források bővülése

-

-9 882

-

ebből: rövid lejáratú kötelezettségek növekedése

-1 126

hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek növekedése

O

céltartalékok és passzív időbeli elhatárolások növekedése

-8 756

-

-

-

Összes forrásbővülés

..9 243

Finanszírozási igények változása
1 000HUF

Túrgyidőszak

Tájékoztató
adat

Követelések és aktív időbeli elhatárolások
Készletek

-

-

O

-

Befektetett eszközök

-

-

ebből: inimateriális javak és tárgyi eszközök

633

-

befektetett pénzügyi eszközök

488
O

Összes finanszírozási igény bővülés

488

-

-

-1 121

3.2. Pénzeszközök és értékpapírok állományának alakulása
Pénzeszközök és értékpapírok állományának alakulása
Az AFS MAGYARORSZÁG NEMZETKÖZI CSEREPROGRAM KÖZHASZN.ALAP1TVÁNY
likvid eszközeinek (pénztár, csekkek, bankbetétek, forgatási célú értékpapírok) állománya a
tárgyidőszak folyamán 8,122 EFt összeggel, 11.5 %-kal csökkent. A rendelkezésre álló források
változása meghaladta a finanszírozási igény változását. A mutató alakulása önmagában kedvezőtlen.

Pénzcszközök és értékpapírok állományának alakulása
1 000HUF

Tárgyidőszak

Nyitó érték______________

70 613

Forrásbővülés (+)
Finanszírozási igény bővülés (-)

-9 243

Záró érték

62491

-1 121

3.3. Pénzeszközök és értékpapírok aránya az összes eszközben
Pénzeszközök és értékpapírok aránya az összes eszközben
A likvid eszközök aránya a teljes eszközállományon belül az előző időszaki 71.6 %-ról a
tárgyidőszakban 69.9 %-ra csökkent.

AFS MAGYARORSZÁG NEMZETKÖZI
CSEREPROGRAM KÖZHASZN.ALAP1TVÁNY
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34. Finanszírozási igény
Finanszírozási igény
A működési javak finanszírozási igénye (forrásigény a befektetett
eszközök, a készletek és a
követelések finanszírozására) csökkent: az előző időszakban
26,533 EFt, a tárgyidőszakban 22,660 EFt
volt.

3.5. Külső források aránya
Külső források aránya
Az AFS MAGYARORSZÁG NEMZETKÖZI CSERE
PROGRAM KÖZHASZN.ALAPITVÁNY
tőkehelyzete erősödött, a finanszírozás a saját forráso
k felé tolódott el. A külső források
(kötelezettségek, céltartalékok, passzív időbeli elhatárolások
) aránya az összes forráson belül az előző
időszaki 23.8 %-ról a tárgyidőszakban 15.2 %-ra csökkent.
A mutató alakulása önmagában kedvező.

3.6. Kötelezettségek fedezettsége
A forciulónapon a követelések állománya 26 %-ban
fedezete az AFS MAGYARORSZÁG
NEMZETKOZI CSEREPROGRAM K(3ZHASZN.ALAP1TVA
NY kötelezettségeit.
Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből
kerülne kiegyenlítésre, úgy erre ‘7.9 napi
árbevétel nyújtana fedezetet.

3.7. Likviditási mutatók
Rövid távú likviditás
A rövid távú likviditásrajellemző, hogy a likvid eszközök (pénze
szközök, értékpapírok, követelések) az
előző időszakban 1,228.8 %-ban, míg a tárgyidőszakban
1,275.4 %-bari fedezték a rövid lejáratú
kötelezettségeket, tehát a likviditási gyorsráta értéke az előző
évben 12.3, a tárgyévben 12.8 volt. A
mutató alakulása önmagában kedvező.

Hosszú távú likviditás
Az összes kötelezettséget az előző időszakban 1,228.8
%-ban, míg a tárgyidőszakban 1,275.4 %-ban
fedezte a forgóeszközök értéke, tehát a hosszú távú likvidi
tási ráta értéke az előző időszakban 12.3, a
tárgyidőszakban 12.8 volt. A mutató alakulása önmagában kedvez
ő.

Mindent pénzzé téve
Amennyiben
az
AFS
MAGYARORSZÁG
NEMZETKÖZI
CSEREPROGRAM
KOZHASZN.AWAP1TVÁJ’.IY összes eszköze a könyv szerint
i értéken értékesítésre kerülne, majd az
összes kötelezettséget és külső forrást kiegyenlítené,
úgy a jegyzett tőke 2,093 EFt összegén felül
73,706 EFt pénzeszköz maradna.

4.Va2yoni helyzet
4.1. Eszközök összetétele
Eszközök összetétele
A mérlegfőösszeg az előző időszakban
98,652 EFt, a tárgyidőszakban 89,409 EFt volt. Az alábbi
táblázat az eszközök összetételét, és annak
alakulását mutatja be.

Eszközök összetétele
AFS MAGYARORSZÁG NEMZ
ETKÖZI
CSEREPROGRAM KÖZHASZN.ALAP
ITVÁN

Y
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Előző időszak
1000HUF

Tárgyidőszak
1000HUF

Befektetett eszközök

21 845

22.2

21 357

23.8

Forgóeszközök

75 301

76.3

63794

71.4

1 506

1.5

4 258

4.8

98 652

100.0

89 409

100.0

Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen

4.2. Források összetétele
Források összetétele

Az alábbi táblázat a források összetételét, és

annak

alakulását mutatja be.

Források összetétele

Forrás

Saját tőke

Előző időszak
1000HUF
%

Tárgyidöszak
1000HUF
%

75 160

76.2

75 799

84.8

O

Céltartalékok

0.0

0

0.0

6 128

6.2

5 002

5.6

Passzív időbeli elhatárolások

17 364

17.6

8 608

9.6

Források összesen

98 652

100.0

89 409

100.0

Kötelezettségek

4.3. Befektetett eszközök

A befektetett eszközök aráiya a teljes eszközállományon belül az előző időszaki 22.1 %-ról a
tárgyidőszakban 23.9 %-ra nőtt.
4.4. Követelések és aktív időbeli elhatárolások

A követelések
ideértve jellegénél fogva az aktív időbeli elhatárolásokat is
aránya a teljes
eszközállományon belül az előző időszaki 6.3 %-ról a tárgyidőszakban 6.2 %-ra csökkent.
-

-

4.5. Pénzeszközök és értékpapírok

A pénzeszközök
ideértve jellegénél fogva a forgatási célú értékpapírokat is
aránya a teljes
eszközállományon belül az előző időszaki 71.6 %-ról a tárgyidőszakban 69.9 %-ra csökkent.
-

-

4.6. Saját forrás: saját tőke

Az AFS MAGYARORSZÁG NEMZETKÖZI CSEREPROGRAM KÖZHASZN.ALAPITVÁNY
tökeerőssége nőtt, a finanszírozás a Saját források felé tolódott el. A saját tőke aránya az összes forráson
belül az előző időszaki 76.2 %-ról a tárgyidőszakban 84.8 %-ra nőtt. A mutató alakulása önmagában
kedvező.
Az értékelési tartalék nélkül számított saját tőke összege (67,239 EFt) a tárgyidőszaki könyv
szerinti
saját tőke 88.7 %-át teszi ki.
A befektetett eszközök és a készletek együttes értékét az előző időszakban
344.1 %-ban, a
targyidőszakban már 354.9 %-ban fedezte a Saját tőke. A mutató alakulása önmagában
kedvező.

AFS MAGYARORSG NEMZETKÖZI
CSEREPROGRLJ%,I KÖZHASZN.ALAPITVÁJ’IY
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4.7. Külső források: kötelezettségek, céltartalékok és passzív időbeli eHiatá
rolások
A kötelezettségek ideértve jellegénél fogva a cékartalékokat és a passzív
időbeli elhatárolásokat is
aránya az összes forráson belül az előző időszaki 23.8 %-ról a tárgyidőszakb
an 15.2 %-ra csökkent. A
mutató alakulása önmagában kedvező.
-

-

Rövid lejáratú kötelezettségek aránya
A kötelezettségeken belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya az összes
forráson belül mindkét
időszakban 100 % volt.

AFS MAGYARORSZÁG NEMZETKÖ
ZI
CSEREPROGRJ KÖZHASZN.AAPITVÁJJ

Y
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-21. Táryévben vé2zett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Az Alapítvány több mint 50 országra kiterjedő nemzetközi szervezet tagjaként középiskolás
diákcserékkel foglalkozik. Magyar középiskolások egyénileg kü]üldre mehetnek tanulni az
Alapítvány valamely partnerországába 3, 6 vagy 10 hónapra. A diákok fogadócsaládoknál
laknak és egy helyi középiskolába járnak. Ehhez hasonlóan Magyarországra is érkeznek
külföldi középiskolások a partnerországokból. A csereprogramok lebonyolítását Országos
hálózatú önkéntes közösség segíti.
Középiskolai csereprogramjaink külfőldön:
Tanéves program
Eszaki féltekés éves programon összesen 72 fő, déli féltekés éves programon 4 fő utazott.
(2012-ben 69 és 5fő)
Északi féltekés program:
Amerikai Egyesült Államok
Argentína
Ausztria
Belgium (francia nyelvterület)
Brazília
Costa Rica
Dánia
Dominikai Köztársaság
Finnország
Franciaország
Hong Kong
Kanada
Kína
Lettország
Mexikó
Németország
Norvégia
Olaszország
Oroszország
Panama
Portugália
Spanyolország
Svájc
Svédország
Törökország
Összesen:
Déli féltekés program:

20
1
2
3
1
4
2
2
5
2
1
1
2
1
1
8
1
7
1
2
i
i
2
1
2
72

I

-34
4

Lán
[szesen:

Fél éves (szemeszteres) program
3 diák tanult 2013 második félévben a következő országokban: 1 fő Argentínában, 1 fő
Kanadában és I fő Németországban. (2012-ben ifó’)

Trimeszteres program
201 3-ban 9 diák vett részt 8 országban 3 hónapos programon, Ausztria I fő, Belgium (francia
nyeivterület) -1 fő, Spanyolország 1 fő, Franciaország —2 fő, Németország 1 fő, Portugália
1 fő, Svájc I fő, Szerbia 1 fő (2012-ben 9fó’)
—

—

—

-

-

-

18+ program (középiskolán túli programok)
EVS (European Voluntary Service) program keretében 2 magyar résztvevő utazott európai
országokba. (2012-ben 3fő)
Ország
Németország
Törökország
Összesen:

Fő
I
I
2

Nyertes pályázat
2012
2012

Kiutazás időpontja
2013
2013

Összesen 90 fő vett részt interkulturális programjainkon 2012-ben (2012-ben 92fő).
Középiskolai csereprogramjaink Ma2yarorszáEon:
Tanéves program
A 2013/2014-es tanévben 86 északi féltekés diákot fogadtunk éves programra (2012-ben 9Ofő)
Argentína
Belgium flamand
Brazília
Chile
Németország
Hong Kong
Indonézia
Olaszország
Japán
Mexikó
Thaifld
Törökország
USA
Venezuela
Ősszesen:

1
2
1
1
12
3
1
16
7
2
22

11
2
5
86

L
2013-as évben 9 déli féltekés diákot fogadtunk. (201
2-ben 6fő)
Argentína
Costa Rica
Kolumbia
Paraguay
Venezuela
Osszesen:

3
2
1
1
2
9

-

Szemeszteres és trimeszteres programo
k
4 trimeszteres diákot fogadtunk (Belgium
flamand nyeivterületről 2 főt, Belgium franc
ia
nyeivterületről I főt és Olaszországból 1
főt) és 4 szemeszterest (Argentínából 3 főt,
és USAbál I főt). (2012-ben 2fő trimeszteres, ifő
szemeszteres)
A 2013/2014-as tanévben összesen 60 iskola
fogadta a külfbldi cserediákokat.

Rövid (nyári) program
Nyári zenei (jazz) program keretében 2013
augusztusában I diákot fogadtunk Törökors
zágból.
(2012-ben a Telekom nyáriprogram kere
tében 4főt Németországból.)
Összesen 104 fő diák érkezett magyar
országi programjainkra 2013-ban. (2012-be
n 103fő)
A 2013. évben külföldön és Magyarors
zágon összesen 194 diák vett részt kül
önféle
interkultu rális programjainkon. (2012-be
n 1 95fő)
2. Közhasznú tevékenységek bem
utatása
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
közfeladat, jogszabályhely:
a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nem
zeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról,
valamint az
ifjúsággal összefüggő egyes állami
feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló
1995. évi
LXIV. törvény I. valamint 4. (1) beke
zdés g) és h) pontja
A közhasznú tevékenység célcsoportja:
középiskolai diákok
A közhasznú tevékenységben részesülők
létszáma: 90 fő
A közhasznú tevékenység főbb
eredményei: A középiskolai csereprogramo
k a non-formális
tanulás számára biztosítanak kere
tet. A diákok a csereprogramok révé
n két fő területen
fejlődnek. Egyrészt a csereprogramok
révén a diákok a fogadó ország beszélt
nyelvét magas
szinten sajátítják el, különösen
az idegen nyelvi szóbeli kommunikációs
kész
ség fejlődik
bizonyíthatóan kimagaslóan ideg
en nyelvi környezetben. A nyelvi
kész
ségek melleit a
csereprogramok az interkulturális
tanulási folyamatot is elősegítik, ami
a kultúrák közötti
különbségek megértésén keresztül
egyfajta személyiségfejlődésre épül.
‚

L.
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3. Közhasznú tevékenysé2 érdekében felhasznált vayon kimutatása
A 2013. évben nem történt vagyonelem felhasználás.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Az Alapítvány a 2013. évben cél szerinti juttatást az alábbi befizetőktől kapott:
Baden Württemberg Tartomány Alapítványa 2.208.900 Ft.
Banca Intesa Sanpaolo 1.255.701 Ft.
AFS 1NT’L Galatti 562.125 Ft.
Ezen felül az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítványt 2013-ban támogatta
121.376.370 Ft értékben magánszemély
20.696.000 Ft értékben vállalat
Az Alapítvány 2013. évben költségvetési támogatásban nem részesült.
Az Alapítvány 2013. évben a helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól,
a
települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől nem kapott támogatást.
-

5. Vezető tisztsé2viselőknek nyújtott juttatás
A 201 3-as év során az Alapítvány vezető tisztségviselői sem anyagi, sem természetben
i
juttatásban nem részesültek.

6. Közhasznú joEállás meá11apításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1 000HUF)
B. Éves összes bevétel
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelk
ezése
szenntifelhasznalasarol szolo 1996 evi CXXVI trv alapjan_atutaltosszeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéz
iós Alapból nyújtott

G. Korrigált árbevétel_FB-(C+D+E+F)j
H.Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

Előző év

Tárgyév

217 696

239 193

379

243

O

O

O

O

217 317

O
238 950

214 099

239 002

39 962
214099

52 009
239002

—

I
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Alapadatok (I000HUF)

Tárgyév

Előző év

K.Adózotteredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXV1II. trv.-nek megfelelően) (fó)

3 597

191

543

428

7. Erőforrás-ellátottsá és Társadalmi támoatottsáE mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 1.000.000,-Ft]
Ectv32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+12-A1-A2)/(Hl+H2)

>=

X

228 445

x
0,25]

Ertéke

3 ‘788
X

0.20

X

0.00

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]
Ectv._32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+I-12) >= 0,5]

X

1.00

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2

X

486

>

10 fó]

8. Kiegészítő melléklet
8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Az AFS Magyarország az 1. pontban részletesen kifejtett középiskolás csereprogramokat nagy
létszámú önkéntes bevonásával bonyolítja. 2013. december 31-ével mintegy 428 fő regisztrált
önkéntese volt az alapítványnak. Az önkéntesként végezhető tevékenységek köre meglehetősen
széles. Onkéntesként lehetőség van az itt lévő külföldi diákok beilleszkedésének segítésére,
számukra programok szervezésére, magyar nyelv tanítására. További önkéntes feladat a
fogadó- és küldő családokkal, valamint a fogadó iskolákkal való kapcsolattartás, illetve a
fogadás és kiutazás előkészítéseként a családlátogatás.
Tréningek, események
Az Alapítvány a csereprogramok magas színvonalának megőrzése és fejlesztése érdekében
nagy hangsúlyt fektet az önkéntesek továbbképzésére, tréningezésére. Az alábbiakban ezen
képzési programjaink kerülnek részletesen bemutatásra.
Az EFIL (Európai Föderáció uz Interkulturális Tanulásért) és az AFS nemzetközi
központja
által tartott tréningek 2013-ban:

T
Márciusban egy önkéntesünk képviselte hazánkat a Belgiumban megrendezett ECTP Aktív
állampolgárság tréningen.
Áprilisban egy önkéntest delegáltunk egy csehországi nemzetközi tréningre, aminek témája
virtuális eszközök használata és hatása a csereprogramok során volt. A hónap során három
pedagógust támogattunk abban, hogy részt vehessenek egy törökországi nemzetközi AFS
konferencián és tréningen. A pedagógusok maguk is tartottak workshopokat a kreativitás és
földrajz oktatás témakörében.
Májusban egy irodai dolgozó látogatott el a szerb AFS által szervezett vezetői találkozóra.
Júliusban Dániában tartották a 6. nemzetközi, nyári önkéntes találkozót és tréninget, amin 6
magyar önkéntes vett részt, az egyikük trénerként.
Az EFIL által minden évben megrendezett nemzetközi trénerképzőre két magyar trénerünket
delegáltuk Bulgáriába október hónapban. Ausztriában ezzel egyidőben került megrendezésre
egy projektek indítására bátorító és felkészítő képzés, ahol az egyik trénerünk vett részt.
Novemberben Olaszországban tartották az AFS Akadémiát, ami az AFS világszervezetének
legnívósabb képzési alkalma. Ezen négyen vettek részt, ketten az irodából, egy fő a
kuratóriumból és egy meghatározó körzetelnökünk, aki egyben trénerünk is. Az Akadémia
keretein belül szervezték az interkulturális tanulási fókuszú, speciális trénerképzőt a
Nemzetközi AFS dolgozói, így büszkén jelenthetjük, hogy egy harmadik Qualified Trainerrel
is rendelkezik az AFS Magyarország. Egy önkéntes trénerünket delegáltuk erre a tréningre, aki
azóta a kvalifikációs folyamatot teljesítette is.
Saját, magyarországi képzéseink, eseményeink:

Az év során több alkalommal tartottunk az ország számos körzetében AFS alapok képzést a
magyar trénercsapat (POT=Pool of Trainers) trénereinek segítségével. A résztvevő friss
önkéntesek a trénerek segítségével sajátíthatják el az AFS alapjait, aminek célja, hogy az
önkéntesek megfelelő alaptudást kapjanak az önkéntes munkájuk megkezdéséhez.
Időpont
február
februá
március
április
május
május
június
július
augusztus
augusztus
szeptember
szeptember
szeptember

Helyszín
Budapest
Sopron
Miskolc
Székesfehérvár
Kecskemét
Szeged
Szeged
Békéscsaba
Barcs/Kaposvár
Kecskemét
Székesfehérvár
Budapest
PápalVeszprém

Résztvevők száma
14
15
6
I
6
4
6
1I
14
6
4
33
7

Trénerek száma
I
3
I
I
1
1
1
I
I

Januárban az önfejlesztő műhely keretein belül indítottunk el egy Új tréninget, csoportvezet
ői

I

-8tréning címmel. Három tréner és 19 résztvevő tette le a program alapköveit. Iskolai prezentáció
tréninget is tartottunk az irodában 11 fővel és 2 tréner részvételével. A tréning célja az
önkéntesek felkészítése az iskolai promóciós előadások megtartására.
Márciusban rendeztük meg az AFS Magyarország első, Országos tréninghétvégéjét. A
rendezvényre 45 önkéntes jött el, a programot az iroda támogatásával 15 tréner szervezte,
tervezte és bonyolította le. A hétvége során 10 tréninget tartottunk a résztvevőknek AFS-es,
személyiség fejlesztő és szervezet fejlesztői témákban.
Több csapatépítő tréningre is sor került az év során. Júniusban Kaposváron 18 önkéntes és egy
tréner vezetésével, októberben Sopronban 12 önkéntes és két tréner irányításával zajlottak a
tréningek. Aprilis végén szintén újdonságnak tekinthető az az erdélyi csapatépítő tréningünk,
amin a kuratórium, az iroda és a körzetelnökök vehettek részt. Osszesen 37 AFS-es és egy
külsős tréner dolgozott a hatékony együttrnűködésen.
Őrangyal 1. tréninget augusztus során Debrecenben tartottunk 7 önkéntesnek, egy tréner
vezetésével. Székesfehérváron ugyanez a tréning szeptemberben került megrendezésre 4
önkéntes és egy tréner részvételével.
Októberben egy önkéntesünk által szervezett, hosszabb távú, budapesti trénerképzőre
delegáltunk 5 önkéntest ás egy irodai dolgozót, akik két hónapon keresztül találkoztak és
részesültek oktatásban más szervezetek tagjaival együtt.
Novemberben hagyományőrző tréner kiválasztási tréninget tartottunk két tréner vezetésével,
ahol 13 tréner mérette meg magát és bizonyította, hogy ott a helye a 2014-es nemzeti
trénercsapatban, a POT-ban.
Október elején tartottuk a 23. évi nagygyűlést Székesfehérvár körzetben. Több mint 100
önkéntes társaságában értékeltük az elmúlt esztendő eredményeit és történéseit.
Több éve megjelenünk a Fulbright Study Abroad Fair nevű novemberi rendezvényen
Budapesten. 2013-ban is részt vettünk ezen. Ugyancsak állandó kiállításunk a Nyelvparádé,
ahol több mint 100 érdeklődőt regisztráltunk. Meghívást kaptunk a Nyeivtanárok Szakmai
Egyesülete által szervezett nyeivtanári konferenciára Budapestre, ahol kiállítóként vettük részt.
Szintén újdonság volt a számunkra a Jótékonyságszigeten való részvételünk, ahol
tájékoztathattuk az érdeklődőket a programjainkról.
A nyáron több zenei fesztiválon is megjelentünk: Székesfehérváron a FEZEN-en, Debrecenben
a CAMPUS-on és Szegeden a SZIN fesztiválon képviselték az AFS-t az önkénteseink és
számoltak be az AFS programjairól az érdeklődőknek.
A körzetelnökök 5 alkalommal gyűltek össze 2013-ban, hogy megvitassák a fogadás és
kiutazás, iskolakapcsolatok, illetve a kuratórium működése körüli teendőket, javaslatokat.

Nemzetközi PoT együttműködés (CZE, A UT, HUN) tréningjei:
Októberben a cseh AFS partner szervezésében kaptunk meghívást a Megavíkend nevű
tréninghétvégére, amin 8 önkéntesünk képviselte hazánkat. Külön büszkeségünk, hogy egyikük
trénerként is hozzájárult az esemény nemzetközi arculatához.
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Az AFS közhasznú tevékenysége a középiskolák oktatási tevékenységének kiegészítését,
támogatását hivatott szolgálni. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy a csereprogramokon túl
milyen egyéb közvetlen módon segítjük a középiskolák oktatási tevékenységének kiteljesítését.
Jnterkulturális tanulás (1CL) előadások

Immár ötödik éve fogadunk külfildi önkénteseket, akik fő feladata az interkulturális tanulás
népszerűsítése a magyarországi középiskolákban. 2012/13-as tanév első félévében egy dán
önkéntes fiú végezte ezt a tevékenységet. 2013 januárjától pedig egy cseh önkéntesünk, aki
EVS pályázat keretében érkezett hozzánk. A 2012/1 3-as tanévben 13 körzetben, ezen belül 23
városban jártak, 70 iskolát látogattak meg. A 70 iskolából 45-ben első ízben tartottunk
foglalkozást.
2013. szeptembertől december végéig a cseh önkéntesünk mellett egy német önkéntes lány is
bekapcsolódott az iskolai prezentációk folyamatába. Ketten együtt összesen 10 körzetben, 38
iskolában, 98 prezentációt tartottak. A látogatott városok: Budapest, Debrecen,
Balassagyarmat, Kiskunhalas, Pápa/Veszprém, Miskolc, Jászárokszállás, Nyíregyháza,
Kecskemét, Pécs.
Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ)

Az AFS Magyarország a kezdetektől, 2013 tavaszától bekapcsolódott az iskolai közösségi
szolgálatba. Jelenleg országszerte 34 iskolával állunk együttműködésben több, mint 70 diákot
foglakoztatva és a sor folyamatosan bővül az újabb diákok jelentkezésével.

Projektek

2013-ban valósult meg az a HU-21-30-2012-R2 számú projekt, melyre a Fiatalok
Lendületben Program keretében az Európai Unió az AFS Magyarországnak 7.879 Euro
értékű támogatást nyújtott. A projekt célja egy EVS önkéntes alkalmazása az AFS
Magyarország irodájában az interkulturális iskolai prezentációk és interaktív foglalkozások
megtartására.
8.2. Támogatási programok bemutatása

A német AFS Baden-Württemberg Tartományi Alapítványa által támogatott csere
keretében 2 magyar diákiiak van lehetősége egy évet tölteni Németországban a 2013/2014-es
tanévberi:
Bódi Csaba, Jászárokszállás (Németország)
Vajta Krisztina Mercédesz, Pécs (Németország)
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Az AFS

•

Banca Intesa Sanpaolo ösz
töndíjában részesült:
Buglyó Emese, Budapest (Olas
zország)
-

AFS INT’L Galatti ösztön
díjában részesült:

•

Bogdán Kármen, Balatonlelle
(Olaszország)

AFS INT’L Gateway to Dis
covery ösztöndíjában rés
zesült:
• Varga De

bóra, Derecske (Törökország
)

Az AFS Magyarország
saját ösztöndíjalapjáb
ól 4.770.000 Ft-ot oszto
részére.
tt ki 20 kiutazó diák

Emellett Anne Nentwich ném
et FSJ önkéntesünket 120
.000 Ft, Daniel Fabricius önk
pedig 75.000 Ft támogatás
éntesünket
ban részesítettük a köz
épi
skolai prezentációk lebony
nyújtott közreműködésükért.
olításában
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Közhasznúsági melléklet

