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1. Bevezetés
A 2014-es év jelentős személyzeti és infrastrukturális változásokat hozott a TANDEM nonprofit
szervezet életében. A régi-új igazgató, az igazgatótanács új tagjai, új székhely nemcsak egy új
városban, hanem egy új régióban is az új helyiségekben. Ezeknek a változásoknak
köszönhetően a szervezet vezetőségének intenzív éve volt, ám a szervezet szakmai
tevékenysége nem érezte meg ezeket a szerkezeti változásokat, éppen ellenkezőleg, 2014-ben
számos minőségi rendezvényt tartottunk. A minőségi munka bizonyítéka az Orange Alapítvány
az oktatás területén odaítélt díja.
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2. A nonprofit szervezet szervei 2014-ben

A TANDEM, n. o. szervezetében a 2014-es évben az alábbi változások következtek be:
• Igazgató 2014. február 1-jétől, Mgr. Hodossy Katalin szülési szabadsát töltötte, igazgatói
pozíciójában őt Molnár Krisztina meghatalmazás útján képviselte. Az igazgatói pozícióban őt
2014 szeptemberében Urbán Péter váltotta.
• Könyvvizsgáló: a könyvvizsgálói poszotot Molnár Krisztina helyett Till Tímea tölti be
• Kuratórium: a kuratórium visszahívta két tagját (Ing. Hodossy Zoltán és Urbán Péter) és
helyükre új tagként Borvák Máriát és Molnár Krisztát nevezte ki. A kuratórium tagjai: Mgr. Rabec
István, Molnár Kriszta, Borvák Mária, az igazgatóság elnöke Molnár Kriszta.
A kuratórium a tavalyi évben négy alkalommal ülésezett. A kuratórium tagjai minden ülésen
teljes létszámban részt vettek, az üléseken megjelent az igazgató, valamint a könyvvizsgáló is.
A kuratórium megvitatta a TANDEM, n.o. éves beszámolóját, és azt a szavazatok abszolút
többségével elfogadta. A szervezet 2014. évi éves beszámolóját a könyvizsgáló is
megvizsgálta, kifogásokat az éves beszámolóval szemben nem emelt.
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3. A 2014-ben végzett tevékenységek áttekintése
A 2014-es évben is kínáltunk szemináriumokat és képzéseket különböző célcsoportnak,
különböző témakörökben. Tevékenységeinket három fő területre terjednek ki:

1. Nem formális képzés az oktatás területén (az általános iskoláktól az egyetemekig)
2. Szervezet és közösségfejlesztés
3. Pályaválasztás és jövőtervezés
Míg az első két területet a célcsoport alapján határozzuk meg, a harmadik terület tematikus.
Mivel átfogó témánk a jövő tudatos tervezése, ezért a témában folytatott összes tevékenység
egy külön kategóriát alkot.
További információ és
weboldalon érhető el.

fotódokumentáció

a

tevékenységeinkről

a

www.tandemno.sk.
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4. Pénzügyi áttekintés

Bevételek és előírányzatok:
Állami és határontúli állami támogatás ............................. 20 144, 00 €
Szolgáltatásért kiállított számla ........................................ 27 915, 00 €
Kölcsönök .......................................................................... 1 200, 00 €
Társasági adó ........................................................................ 602,00 €
Összesen: ....................................................................... 49 861, 00 €

Felhasznált források:
A szolgáltatásnyújtással kapcsolatos költségek ................ 23 343,00 €
A szervezet működési költségei .......................................... 6 790,00 €
Bérek, biztosítás és járulékok .......................................... 10 186, 00 €
Kölcsön törlesztőrészletek ................................................. 1 200, 00 €
Összesen ........................................................................ 41 519, 00 €
Jövedelemadó ...................................................................... 168, 00 €

A bevételek és a kiadások közti különbség
A bevételek és a kiadások közti különbség 8 342 €, amely 8 342 € nyereséget jelent.

A szervezet 2014.12.31. napján jegyzett tőkét nem tart nyilván.
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5. Eszközök és források kimutatása 2014-es évre
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6. 2014. évi bevételi és kiadási kimutatás

Kelt: Komáromban, 2015.06.29. napján
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