A Kistarcsai Kulturális Egyesület
(2143 Kistarcsa, Deák F. u. 6.)
2006. évi közhasznúsági jelentése
Az 1994-ben E.174/1994. sorszám alatt nyilvántartásba vett Kistarcsai Kulturális Egyesületet (a továbbiakban:
Egyesület) a Pest Megyei Bíróság az 1.Pk.60.106/1994/20. számú végzésével 2001. november 3-tól kiemelkedően
közhasznú szervezetnek minősítette.
Az Egyesület 2006. évi gazdálkodására nézve az alábbi számviteli beszámolót tesszük közzé:
megnevezés
nyitó egyenleg 2006. január 1-jén:
bevételek:
2006. évi bevételek összesen:
2006. évi kiadások összesen:
Záró egyenleg 2006. december 31-én:

összeg (E Ft)
3.540
18.255
21.795
18.481
3.063

bevételek részletezése
normatív támogatás:
céltámogatás:
önkormányzati támogatás:
támogatás magánszemélyek részéről:
támogatás cégek részéről:
központi költségvetési támogatás:
Szja 1%-os támogatás:
egyéb bevételek:
vállalkozási tevékenység bevétel:
tagdíj:

összeg (E Ft)
0
3.484
450
6.236
3.940
300
476
2.057
1.226
56

kiadások részletezése
magánszemély, ill. szervezet támogatása:
működési költség:
cél szerinti költségek (rendezvények):
tisztségviselőknek nyújtott juttatások:
eszközbeszerzés:
vállalkozási tevékenység költsége:
képzés:
egyéb költségek:

összeg (E Ft)
0
5.823
11.853
0
0
632
0
173

a. Az Egyesület számviteli beszámolóját elkészítettük.
b. Az Egyesület költségvetési támogatásban nem részesült.
c. Az Egyesület nem rendelkezik vagyonnal.
d. Közhasznú célkitűzéseinket eredményes pályázatainkból nyert támogatások, valamint egyéni és társas
vállalkozásoktól, magánszemélyektől kapott adományok felhasználásával valósítottuk meg.
e. Az Egyesület az Országgyűléstől, települési önkormányzattól és kisebbségi települési önkormányzattól
kapott támogatást működési célra használta fel. Más központi költségvetési szervtől, elkülönített állami
pénzalaptól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől egyéb pénzbeli támogatást nem
kaptunk.
f. Az Egyesületnek munkaviszonyban levő dolgozója nincs. Az Egyesület tisztségviselői tiszteletdíjban nem
részesültek, sem pénzbeli, sem természetbeli juttatást nem kaptak az év folyamán.
g. Egyesületünk közhasznú tevékenységét az Alapszabályban és a helyi önkormányzattal kötött
Közművelődési megállapodásban foglaltalt célkitűzéseinek megfelelően végezte a tárgyévben: heti
ismeretterjesztő előadások, gyerekek műsoros estje, Kistarcsai Kalendárium, nemzeti napok, kulturális hét
megszervezése és lebonyolítása.
A jelen közhasznúsági jelentés alapjait adó beszámolókat (pénzügyi, szakmai) az egyesület Közgyűlése 2007.
február 24-én hagyta jóvá.
Az Egyesület részéről:
Kereszti Ferenc
elnök

