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Sz{mviteli besz{moló:
Az egyesület könyveit az egyszeres könyvvezetés szab{lyai szerint vezeti, egyszerűsített besz{molót
készít. A 2006. évről szóló besz{molój{t a sz{mvitelről szóló - többször módosított – 2000. évi C. törvény, valamint a sz{mviteli törvényben meghat{rozott egyes egyéb szervezetek besz{moló készítési
és könyvvezetési saj{toss{gairól szóló 2000. évi 224. sz. Korm{nyrendelet előír{sai szerint {llította
össze.

Költségvetési és egyéb t{mogat{sok felhaszn{l{sa:
Az Egyesület 2006. évben 305 e FT t{mogat{sban részesült.
Ebből: - önkorm{nyzati t{mogat{s :
40 e Ft
- SZJA 1%-a :
255 e Ft
- mag{nszemély t{mogat{sa:
10 e Ft
A t{mogat{sok egy részét gyermekelőad{sokra, kir{ndul{sra, szakkönyvekre fordítottuk.

Az Egyesület 2000. évben lett alapítva, v{llalkoz{si tevékenységet nem folytat. Bevételei kiz{rólag alaptevékenységből sz{rmaznak, r{fordít{sai alaptevékenységhez kapcsolódnak.

Az eredménykimutat{shoz kapcsolódó egyéb adatok:
Az Egyesület t{rgyévi bevételei az al{bbi forr{sokból sz{rmaznak:
Tagdíjak
Egyéb bevétel (bankkamat)
T{mogat{sok
Összesen:

79 eFt
2 eFt
305 eFt
386 eFt

Az Egyesület t{rgyévi r{fordít{sai az al{bbiak szerint oszlanak meg:
Anyag- és anyagjellegű költségek
64 eFt
TE beszerzés
13 eFt
Egyéb költség (jegybevétel,különj{rat,szakkönyvek,műsorszolg{ltat{s,bankköltség) 177 eFT
Összesen:
254 eFt
Fénym{soló értékcsökkenési leír{sa:

22 eFT

Közhasznú tevékenység eredménye:

110 eFt.

Az Egyesület tárgyévi bevételei meghaladják a ráfordításait, így tőkéjében a bázis évhez viszonyítva növekedés
történt.

A mérleghez kapcsolódó egyéb adatok:
Befektetett eszközökkel rendelkezik melynek nettó értéke:

104 e Ft .

Az Egyesület pénzeszközei az al{bbiak szerint alakultak az év folyam{n:
Nyitó pénzkészlet:
Tárgyévben befolyt bevételek összege:
Kifizetett ráfordítások
Záró pénzkészlet:

193 eFt
+386 eFt
254 eFt
325 eFt

Eszközök összesen:

429 eFT

Induló tőke:
Tőkeváltozás:
Tárgyévi eredmény:

34 eFT
285 eFT
110 eFT

Források összesen:

429 eFt

Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról:
Vezető tisztségviselők részére juttatás, kölcsön, előleg folyósítása nem történt.
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