A Rédicsi Kertbarátkör Egyesület
2009. évi közhasznú tevékenységér l szóló közhasznú beszámoló
Könyvvezetés módja: egyszeres
Fordulónapja: 2009. december 31.
Fajtája: éves záró
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
1. Közhasznú célra, m ködésre kapott támogatás
a) helyi önkormányzattól
b) államháztartás más alrendszeréb l SZJA 1% (APEH)
c) egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységb l származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevéte
5. Egyéb bevétel

100.000
0
0
0
0
0
100.000
0

B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
5. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel
6. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele

-

C) ÖSSZES BEVÉTEL

100.000

D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI

0

E) TÁRGYÉVI EREDMÉNY

100.000

Tájékoztató adatok:
A) Személyi jelleg ráfordítások
bérköltség
megbízási díjak
tiszteletdíjak
személyi jelleg egyéb költségek
személyi jelleg költségek közterhei

-

B) Anyagjelleg ráfordítások

0

C) Értékcsökkenési leírás

0

D) Egyéb költségek, ráfordítások

0

E) A szervezet által nyújtott támogatások

0
-

- ebb l: pályázati úton nyújtott támogatások
KÖZHASZNÚ TEV. ÖSSZES KÖLTSÉGE

0

1.

Jelenleg a tárgyi eszközök nettó értéke
0 Ft.
A bankszámla, pénztár egyenlege
100.000 Ft.
2. A saját t ke értéke
100.000 Ft.
3. Kötelezettségek állománya nulla.
Kimutatás a vezet tisztségvezet knek nyújtott juttatásokról (ezer Ft)
Juttatás megnevezése
-

Juttatás összege
2008. év
2009. év
-

Változás
+
-

-

adatok Ft-ban

Kimutatás a kapott támogatások felhasználásáról
adatok forintban
Támogatást
nyújtó neve

Kapott támogatás
Id pontja Célja

Felhasználás összege

Összege

Áthozatal

El z évi

Átvitel
Összege

tárgyévi

Elszámolás
határideje

Összesen

Kimutatás a vagyon felhasználásáról
El z évi
összeg

Megnevezés

Tárgy évi
összeg

Saját t ke összesen

+

Változás

adatok ezer forintban

Megjegyzés

-

100

Induló t ke
T keváltozás
Csökkenésre ható tényez k
=közhasznú tev. t.évi eredm
=vállalkozási tev. t.évi eredm
Tárgyévi eredmény

0
0
100

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
adatok ezer forintban
Megnevezés
Közhasznú tev, keretében
nyújtott támogatás összesen:
=pénzbeli juttatás
=nem pénzbeli juttatás
Egyéb cél sz.(nem
közhasznú) tev.keretében
adott juttatás összesen
=pénzbeli juttatás
=nem pénzbeli juttatás
Adott támogatások összesen

El z évi összeg

Tárgyévi összeg

+

Változás

---

Megjegyzés

0

0

0

0
0

Szöveges kiegészítés:
Az alapszabály 2009. január 12-én kelt. A közhasznúsági bejegyzés 2009. február 6. napján joger re emelkedett.
A bevételünk tagdíjból áll. Jelent sebb érdemi, szakmai munka 2009. évben még nem volt.
Havi rendszerességgel kívánunk összejönni. Szakmai tudásunkat el adásokkal, szakmai konzultációkkal szeretnénk b víteni.
Fontos feladatunknak tartjuk az évenkénti borbírálat, min sítés megtartását.
.
A közhasznúsági beszámolót a www.redics.hu honlapon tesszük közzé.

