
K,ÖZHAIZNUSÁGI JELENTÉS

2009. Év

Az egyesület neve: Mozgássérriltek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete
Székhelye: 3526. Miskolc, Kassai utca 19.
Adószáma: 1 907088 1 -1 -05
C g.száma: Pk. 60 . 42 I l 1 9 89
Jo gál1ása : kiemelten közhasznu egyesület
Könyvvezetés módja: "kettős könywitel

Szárnviteli beszámoló :

A. Befelrtetett eszközök
Irnmateriális javak
1árgyi eszl<özök

B. Forgóeszkozö\<
Követelésel<
Pérrzeszközöl'

C. Aktív időbeli elhatárolások'
EsZl<ÖZÖt< ÖsszespN:

D. Saját tőke
1'olieváltozás
Mérleg szerinti eredmény

F. Köte1ezettségek
Rö vidlej áratú kotelezettségek

FoRIúSot< ÖsszpspN:

A va gy"tln Í'ellr asználása:
- anyagköltség:
- igénybevett szolgáltatások:
- egvéb szolgáitatások
- bér'liöltség:
- szerrrélyi jellegŰr kifizetések
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Az egyestilet 2008. évi közhasznú tevékenységből szátmaző bevétele: 32.263 eFt, kiadásainak
összege: 30.266 eFt volt'

Az állrrmi költs ó gvetésb ől származő b evételek részletezés e :

Az állami költségvetésbol az egyesület 2L683 eFt-ban részesült:
- 10.200 el]t MÁK (Támogató Szolgálat működtetésére)
- 2.04a eFt NCA múködési koltség támogatás
- 245 eFt MEOSZ
- 9.953 ellt BAZ Megyei Munkaügyi KÖzpoNr

1.955 eFt
4.817 eFt

705 eFt
15.739 eFt
1.122 eFt



- bérjárulékok: 5.166 eFt
_ elszárr'rolt értékcsökkenési leírás 643 eFt
- egyéb ráfordítirsok 1 19 eFt

Célszerinti juttatások:

Az Alapszabályban megfogalmazottaknak megfelelően aZ egyesület célszerinti juttatásokat
nem végez.

A kapott támo girtások részletezése:
- Allami költségvetésből: 21.683 eFt
- Elkülonített állami pénzalapokból: 0 eFt
- Önkormányzattóli 150 eFt
- Kistérségi Telep.Önkorm.és Tarsulásaiktól: 0 eFt
- Gazdasági társaságok, vállalkozóktól: 201 eFt
- APEH 1 % 929 eFt
_ Más pályáztatóktól 6.104 eFt

Y ezetőtisztségviselők részére nyújtott juttatások:

A hét tős vezerőség és 1 fő gazdasági vezetó zlol-tolkezdődoen munkáját alkalmazottként
résznrunkaidőbeir, rehabilitácíós munkabér támogatással végzi.2009. év folyamán 348 eFt
saját gépkocsi használat került kifizetésre' amelyekre pályázati összegek nyújtottak fedezetet.

Tartalmi besziilnoló:

Tarta1mi beszánrolóul az egyesület elnökének évértékelő tájékoztatőja szolgá|t.

Az cgyesület I(ozlrasznúsági Jelentését a2010. május 07-iKózgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A Kö zhasznÚLsá g i Jelentés könyvvizs gálói ellenj e gy zés nélkül készült.

Misl<oic, 201'0' máius 10. 4/,
/Braukános
egyesületi elnök
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