
A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi EgyesüIetének 2004. évi
Kiizhasznúsági 

.i eIentése

A beszámolő számszaki adatai ezer forintban ér1endőek.

A. Befektetett eszközök
Inrmateriális javak
Tárgyi eszközolq

B. Forgóeszközok
Követelések
Pénzeszközök

Eszközök összesen

C. Saját tőke
EredménytartaléI<
Mérleg szerinti eredmény

F. Kötelezenségek
Rövidlej áratú kötelezettsé gek

Források összesen

10.424
206

10.218
9.824

356
9.468

20.248

18.984
17.127

1.257
1.264
1.264

20.248

A Közhasznú tevékenység összes bevétele 2004. évben 34.32g eFt' a ráfordítások' kiaclásokösszege: 33.072 eFt volt.

18.000 eFt volt, amelyből:- Magyar Állam t<i''..tái.,tutt7 to.otl0 eFt-ot- azESZCSM 900 e Ft-or
- Nemzeti Civil Alapprogram pályázatánnyertünk 4.28O,és 1.500 eFt-ot,

]fi l':q-soport műkci dtetésére, pro gramjaira, 5 5 0 eFt-ot,- MEoSZ-tól 300 eFt-ot, és 470 eFt-ot.

c. pont: A vagyon felhasználása:
Pénzva g)u on felhasználása :

Bérek. megbízási díjak, illetmények:
Járu1ékaik
Személyi jel Iegt1 egyéb I<i ílzetések
Anya gkcl lt s é g (áram, v íz, fűté s, papír, iro da sze r,üzemanya g)
Igénybe vett szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások

14.893 eFt
5.159,.
2.096 ,,
?gr s

3.7 65 ,,
'7) /,t 1 t ))

Tárgyi vagvon felhasználása:
Az egyesület tárgyi eszközeinek és immateriális javainak nettó érték e: 1O.424 eFt. Azértékcsökkenés elszám olása az adótörvényben meghatátozottleírási kulcsokkal, lineárisan
törtérrík' Az 50'000 Ft egyedi értéket nem meghaladó eszkozök esetében azonna7iköltség-
e1számolást alkalmazunk.



/ d'lpont: CéIszerinti juttatások: Az egyesület alapszabálya értelmében célszerinti jrrttatásokat
nem végez.

e ./pont: A kapqLUlimogatások részletezése:
- Az áIlami költségvetésből kapott támogatások összege 18.000 eFt,
- Elk|ilönített állarni pénzalapokbőI8.622 eFt folyt be,
- A helyi onkormányzatpá|yázati formában 690 eFt-ot juttatott az egyestilet részére"
- A kisebbségi települési önkormányzattól, a települési ánkormány ritoktársulásától és

mndezek szerveitől támogatásban nem részesültünk.
- Egyéb pályáztatók közül egy Phare ACCESS pályázaÍ913 eFt.

közhasznú t vezető ti iselőinek nvúitott iut
Az egyesület vezetését2OO4. évben 7 fo's vezetőség irányította' A pénztigyi, gazdállrodási
íeladatokat megbízásukból 1 fő gazdasági yezetó végzi. Az év során résztikre 3380 eF-t
megbízási díj és 1.302 eFt saját gépkocsi használat került kifizetésre.

g'lpont: Tartalmi beszámoló :

A tartalmi beszámolót az egyesület elnöke ismertette évér1ékelő beszámolójaként.

A 2OO4. évi közhasznúsági jelentést az egyesület közgyűlés e 2OO5.április 23-ánegyhangÚllag
ellogadta.

A kö zzétett ad atok ko nyw i z s g á1 attal ni n c s enek alátámasztv a.

Miskolc.2005. május 5.

egyestileti elnök
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