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1. Bevezetés

Szervezetünk szempontjából 2009 nagyon fontos év volt, mivel a TANDEM, n.o. a nonprofit szervezetet 2009.
szeptember 08-án jegyezte be a Pozsonyi Kerületi Hivatal OVVS-23861/286/2009-NO nyilvántartási szám
alatt, az alábbi gazdasági tevékenység végzésére: közhasznú szolgáltatás nyújtása, különös tekintettel a
szellemi és kulturális értékek létrehozására, fejlesztésére, védelmére, helyreállítására és bemutatására,
valamint a környezet védelmére, a közegészségügy, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok
védelmére:
 kulturális és társadalmi rendezvények, beszélgetések, viták, találkozók, kiállítások és prezentációk
szervezése,
 szemináriumok, képzések, iskolázások szervezése,
 további kutatási, műszaki-tudományos és információs szolgáltatások nyújtása az internettel
kapcsolatos információs szolgáltatásokra összpontosítva, annak érdekében, hogy a fentiekben
megjelölt tevékenységekkel kapcsolatban információt nyújtsunk.
Szolgáltatásaink 2009-ben elsősorban a középiskolásokra összpontosultak, de a jövőben nem zárjuk ki a
segítségnyújtást más célcsoportok számára sem- egyetemi hallgatók, pedagógusok. Terveink szerint a tavaly
rendezett képzéseket szélesebb közönségnek is bemutatjuk. Érdekes kihívás lesz, hogy megpróbálunk
szolgáltatásainkkal bejutni az egyetemi szférába is. Új tevékenységeket tervezünk, amelyek megkövetelik a
nonprofit szervezet tevékenységének megváltoztatását.

2. A 2009-ben végzett tevékenységek áttekintése

Annak ellenére, hogy a TANDEM, n.o. non-profit szervezet 2009-ben kevesebb, mint 4 hónapott létezett, ami
jelentősen korlátozta képességeinket a célok hatékony elérésében, a céljaink elérésében ennek ellenére
sikereket értünk el. 2009-ben sikerült több középiskolát megszólítanunk. A képzésünk megvalósítására egy
rimaszombati középiskolában került sor. A képzésen a Tompa Mihály Gimnázium diákünkormányzatának
tagjai vettek részt. A képzés célja a diákönkormányzat tagjainak kommunikációs készségeinek fejlesztése
volt.
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Az év végén további képzéseket terveztünk, amelyek megvalósítására 2010-ben került sor.

3. A nonprofit szervezet szervei

A TANDEM, n.o. szerveiben nem történt változás, a kuratórium tagjai és a könyvvizsgáló hivatalban maradtak.

A kuratórium tavalyi évben kétszer ülésezett. Első alkalommal 2009.09.14-én, a nonprofit A kuratórium
mindkét ülésen teljes létszámban vett részt, valamint mindkét ülésen részt vett az igazgató és a könyvvizsgáló
is.
A kuratórium megvitatta a TANDEM, n.o. éves beszámolóját, és azt a szavazatok abszolút többségével
elfogadta. A szervezet éves beszámolóját a könyvizsgáló is megvizsgálta, kifogásokat az éves jelentéssel
szemben nem emelt.

4. Pénzügyi áttekintés

Bevételek és előírányzatok:
Alapítói kölcsön..........................................................165,-€
Szolgáltatásért kiállított számla....................................69,-€
Felhasznált források, pénzügyi eszközök:
A szervezet számlavezetési díja.......................... ..........14,20 €
Utazási költség................................................................53,46 €
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Irodaeszközök...................................................................8,50 €
Összesen:.......................................................................76,16 €
A szervezet létrehozásával kapcsolatos költségek:......128,35 €
Egyéb költségek:
A személyes közreműködést igénylő feladatokat önkéntesek végezték.

A bevételek és a kiadások közti különbség
A bevételek és a kiadások közti különbség 135,51 €, amely 135,51 € veszteséget jelent.

A szervezet 2009.12.31. napján nem tart nyilván jegyzett tőkét.
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5. ÁTTEKINTÉS
a 2009-es év adományairól, hozzájárulásairól és jövedelmeiről

Név: TANDEM, n.o.

Forrás

Sors
zám.
1.
2.

alaíptói kölcsön – Urbán Péter

Adomány

Hozzájárulás

165 EUR

Szolgáltatásért kiállított számla

Összesen

Kelt: Pozsonyban, 2010.06.01. napján

Bevétel

69 EUR

165 EUR

69 EUR

Megje
gyzés.

