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Az egyesület neve: Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesr'ilete
Székhelye: 3526. Miskolc, Kassai utca 19.
Adószáma: 1 907088 1-1 -05
C g. száma: Pk. 60 . 42 I l l 9 89
Jogállása: kiemelten közhasznú egyesület
Konyvvezetés módj a:' kettős könyvvitel

Számviteli beszámoló:

A. Befektetett eszközök
Immateriális javak
Tárgyi eszközök

B. Forgóeszközök
Követelések
Pénzeszközök

C. Aktív időbeli elhatárolások
F'SZK]ZÖK ,ÖSSZESEN:

D. Saját tőke
Tokeváltozás
Mérleg szerinti eredmény

F. Kötelezettségek
Rövidlej áratú kötelezettségek

FORRASOK OSSZESEN:

A vagyon Í'elhasználása:
- anyagköltség:
_ igénybevett szo1gáltatások :

- egyéb szolgáltatások
- bérköltség:
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Az Egyestilet 2005.évi közhasznú tevékenységből származő bev'étele: 28.450 eFt" kiadásairrak
összege: 32.283 eFt volt.

Az állami költségvetésből származő bevételek részletezése:

Az állami költségvetésbőL az egyesület 16.208 eFt-ban részesült:
- 10'200 eFt MAK (Támogató Szolgálat működtetésére)
- 3.540 eFt NCA működési költség támogatás
- 1 .500 eFt NCA képzés (áthúzódő az előző évről)
- 718 eFt MEOSZ
- 100 eFt Belügy Minisztérium
_ 50 eFt lfiúsági- Családügyi- Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérir-rrn

2.985 eFt
5.3i6 eFt

774 eFt
13.498 eFt



/
- Személyi jellegű kifizetések
- bérjárulékok:
_ elsiámolt értékcsökkenési leírás
_ egyéb ráfordítások

Célszerinti j uttatások:

Az Alapszabályban megfogalmazottaknak

nem vegez.

A kapott támogatások részletezése:

- Ál1ami költségvetésből:
- Eli<ulönített állami pénzalapokból :

- Önkormányzattol'.
r<ir,e'.o gi te lep. onkorm' és Társulásaiktól :

- Gazdasági társaságok, vállalkozóktól:

-APEH1%

Miskolc' 2006. május 10'

1,.229 eFt
4.453 eFt
3.062 eFt

966 eFt

megfelelően az egyesiilet célszerirrti .j uttatásokat

16.208 eFt
4.644 eFt
1.080 eFt

0 eFt
1.070 eFt
226 eFt

Y ezető tiszts é gvis elők részére nyúj tott j uttatás ok:

A hét fős vezetőség és 1 fó gazdasági vezeto részére 2005' év fblyamán 3'062 eFt és 911 elrt

saját gépkocsi lrasználat ker;lt kiÍlzetésre' amelye'rre páIyázatt összegek nyirjtottak Í-edezetet'

Tartalmi beszámoló:

Tartalmi beszámolóul az egyesület elnökének évérték e|ő tqékoztatőla szolgált'

Az egyesület Kozhasznúsági Jelentését a 2006' február 25-i Közgyűlés egyhangúlag

elfogadta.

AKözhasznúságiJelentéskönyvvizsgálóiellenjegyzésnélkülkésziilt.
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