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Az egyesület neve: Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesrilete
Székhelye: 3526. Miskolc, Kassai utca 19.

Adószáma:

Cgszáma

907088 1 - 1 -05
Pk.60 .421 l1989
1

Jogállása: kiemelten közhasznú egyesület
Könyvvezetés módj a:'kettős könywitel

í
Számviteli beszámoIó:

E.: ezer Ft

A. Befektetett eszközök
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
B. Forgóeszkozök
Követelések
Pénzeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások

2.089
0

2.089
r0.666
386
10.280
0

ESZKÖZÖK Összpspx:

12.155

D. Saját tőke
Tőkeváltozás
Mérleg szerinti eredmény
F. Kötelezettségek
Rövidlej áratú kötelezettsé gek

12.016
1.780
236
739
739
12.755

1

FORRASOK OSSZESEN:
Az egyesület

2007 . évi közhasznú tevékenységből származő bevétele: 29.248 eFt' kiadásainak

osszege: 29.012 eFt volt.

Az állami kiilts é gvetésb ől származő

b

evételek részletezés e :

Az államt

-

koltségveté sbőL az egyesület 23 .448 eFt-ban részesült:
8.195,5 eFt MAK (Támogató Szolgálat működtetésére)

.597 eFt NCA működési költség támogatás
278 EFt MEOSZ
12.574 eFtBAZ Megyei Munkaügyi KÖzpoNr
2.397 eFt normatíva kiegészítés(Támogató Szolgálat)
1

A vagyon felhasználása:
- anyagköltség:
- igénybevett szo1gáltatások:
- egyéb szolgáltatások
- bérköltség:

2.231 eFt
3.375 eFt
669 eFt
14.250 eFt

l

- Személyi jellegű kifizetések
- bérjárulékok:
- elszámolt értékcsökkenési
leírás
- egyéb ráfordítások

733 eFt
4.830 eFt
2.869 eFt
49 eFt

Célszerinti j uttatások:

Az

Al ap szabá|yb an me gfo galm
azottaknak megfelelően aZ
egyestilet célszerinti juttatásokat

nenr végez.

A kapott támogatások részletezése:
Allami költségvetésből:
- Elkülönített állami pénzalapokból: , '.
- Önkormányzattól:
- KistérségiTelep.Önkorm.és
Társulásaiktól:
- Gazdasági társaságok, vállalkozóktól:
-APEH I %
- Más pályáztatőktót
-

23.448 eFt
0 eFt
200 eFt
0 eFt
263 eFt
464 eFt
6.104 eFt

Y ezető tisztségviselők részére
nyújtott juttatások:

A hét fős vezetősng
Í'' 1..fő gázd'asági vezető 2ok6-to1kezdődően munkáját alkalmazottként
részmunkaidőben' rehabilitác]os
muniatér támogat,ir*i'"ueg'i . 2007.
saját gépkocsi használat került
r'in'"iJr.., amelyJkre pa1yazatiösszegek év folyamán 393 eFt
nyújtottak
fudezetet'

Tartalmi beszámoló:
Tartalmi beszámolóul az egyesület
elnökének évértékelő té$ékoztatőja
szolgáIt.

*ír'"'#:'let

Közhasznusági

Jelentését a 2OO8.

A Közhasznúsági Jelentés könyvvizsgálói
Miskolc, 2008. május

1

március 10-i Közgyűlés

ellenj e gyzésnélkül készült.
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