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Az egyesület neve: Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi
Székhelye: 3526. Miskolc, Kassai utca 19.
Adőszáma: 1 90708 8 1 - 1 -05
C g. száma: Pk. 60 . 421 l 1 9 89
Jogállása: kiemelten közhasznú egyesület
Könywezetés módja: kettős könyvvitel
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Számviteli beszámoló:

Egyesülete

É.: ezer Ft

A. Befektetett eszközök
Immateriáiis javak
Tárgy i eszl<özök

B. Forgóeszkozö]<
Követe1ések
Penzeszltözöl<

C. Aktív időbeli elhatárolások'
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

D. Saját tőke
Tőkeváltozás
Mérleg szerinti eredmény

F. Kötelezettségek
Rövidlej áratú kötelezettségek

FORRÁSot< ÖsszpsBx:

A vagyon felhasználása:
- anyagköltség:
- i gényb eve tt szolgáItatások :

- egyéb szolgáltatások
- bérköltség:
- szeméiyi jellegű kifizetések
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Az egyesület 2008. évi közhasznú tevékenységből szétrmaző bevétele: 36.3O9 eFt. kiadásainak
összege: 37.645 eFt volt.

Az állami költségvetésből származő bevételek részletezése:

Az ál|ami költségvetésbol az egyesület 24.232 eFt-ban részesült:
- 8.000 eFt MÁK (Támogató Szolgálat működtetésére)
- 1.903 eFt NCA műkodési költség támogatás
- 282 eFt MEOSZ
- 12.450 eFtBAZ Megyei Munkaügyi KÖzpoNr

2.710 eFt
4.lll eFt
1.619 eFt

18.661 eFt
1.156 eFt



/ - bérjárulékok:
/ elszámolt értékcsökkenési leírás

- egyéb ráfordítások

Célszerinti j uttatások:

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

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

- ÖnkormánvzattőI: 
í ''

6.090 eFt
2.036 eFt

594 eFt

megfelelően aZ egyesület célszerinti juttatásokat

24.232 eFt
0 eFt

160 eFt
0 eFt

258 eFt
0 eFt

7 .7 46 eFt

- Kistérségi Telep.onkorm.és Társulásaiktól:
- Gazdasági tarsaságok, vállalkozóktó1 :

-APEH1%
- Más pályáztatőktől

Y ezető tisztségviselők részére nyújtott juttatások:

A hét fős vezetőség és 1 fő gazdasági vezető 2006-tőI kezdődően munkáját alkalmazottként
részmunkaidoben, rehabilitációs munkabér támogatással végzi. 2008. év folyamán 456 eFt
saját gépkocsi használat került kifizetésre, amelyekre pályázatí összegek nyújtottak fedezetet.

Tartalmi beszárnoló:

Tar1almi beszámolóul az egyesület elnökének évértékelő tájékoztatoja szolgált.

Az egyesület Közhasznúsági Jelentését a2009. április 17-i KözgyÍrlés egyhangulag e1fogadta.
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