
KÖZHASZxÚsÁct .rnrnxrÉs

zooo. Év

Az egyesület neve: Mozgássérültek és Baráta1kMiskolc Városi Egyesülete
Székhelye: 3526. Miskolc, Kassai utca 19.
Adószáma: 1 907088 1-1 -05
C gszáma: Pk. 60 . 42 I l I 9 89
Jogállása: kiemelten k özhasznu egyesület
Könyvvezetés módj a: kettős könyvvitel

Számviteli n*rra*oto,

A. Befektetett eszközök
Immateriális javak
Tárgyi eszközök

B. Forgóeszközök
Követelések
Pénzeszközök

C. Aktív időbeli elhatárolások'
EIZKÖZ]K ÖSSZESEN:

D. Saját toke
Tókeváltozás
Mérleg szerinti eredmény

F. Kötelezettségek
Rövidlej áratú kötelezettsé gek

FORRÁSoK oSSZESEN:

A vagyon Í'elhasználása:
- anyagköltség:
- igénybevett szolgáltatások:
- egyéb szolgáltatások
- bérköitség:
- személyi jel1egÚi kifizetések
- bérjárulékok^:
- e1számolt értékcsökkenési leírás

E.: ezer Ft
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Az egyesület 2006. évi kozhasznir tevékenységből származő bevétele: 29'248 eFt' kiaclásainak
összege: 29.0I2 eFt volt.

Az állami költségvetésből származő bevételek részletezése:

Az áLlami költségvetésbőI az egyesület 17.27] eFt-ban részesült:
- 8.752,2 eFt MAK (Támogató Szolgálat működtetésére)
- 2.450 eFt NCA működési költség támogatás
- 875,5 eFt MEOSZ
- 5.404 eFtBAZ Megyei Munkaügyi KÖzpoNr

2.602 eFt
3.187 eFt

820 eFt
12.245 eFt

Í.275 eFt
4.453 eFt
3.594 eFt



- egyéb ráfordítások

Célszerinti j uttatás ok:

Az Alap szab ályb an me gfo galm azottaknak
nem végez.

A kapott támogatások részletezése:
- Allami költségvetésből:
- Elkülönített állami pénzalapokból :

- ÖnkormányzattóI:
- Kistérségi Telep.Önkorm.és Társulásaiktól:
- Gazdasági társaságok , vállalkozőktól:'
-APEH 1 %

Miskolc, 2007'iúnirrs 05.

Az egyesület Közhasznúsági Jelentését a 2OO7. április 06.-i
elfogadta.

A Közhasznir sági .Ielenté s könyvvizs gá1ó i e llenj e gyzés nélkül készült.

220 eFt

megfelelően aZ egyesület célszerinti juttatásokat

17.217 eFt
5.404 eFt

530 eFt
0 eFt

1.681 eFt
362 eFÍ

Közgyűlés egyhangúlag

Y ezető tisztségviselők részére nyújtott juttatások:

A hét fós vezetőseg é; 1 fő gazd,asági vezető 2006. májusától munkáját alkalrnazottként
részmunkaidőben, rehabilitációs munkabér támogatással végzi.2006. év folyamán 531 eFt
saját gépkocsi használat került kifizetésre, amelyekre pályázitiösszegek nyÍrjtottak fedezetet'

Tartalmi beszámoló:

Tartalmi beszámo1óul az egyesület elnökének évértéke1ő tájékoztatőja szolgáIt.
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egyesületi elnök


