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Támogatást nyújtó 
Felhasználás

Elszámolás

megnevezése időpontja    összege célja előző évi tárgyévi tárgyévet követhatárideje

SZJA 1% 2006-10-24 366754 turista ktg. 366,754 2007-12-31

SZJA 1% 2006-12-01 56,457 turista ktg. 56457 2007-12-31

SZJA 1% 2007-12-01 334,168 2008-12-31

Normatív támogatás 757,379 423,211

* Közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereiből - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban.

A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. (Az ilyen módon igénybe vehető támogatási lehetőségeket,

azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni.)

Székesfehérvár, 2008. február 25. Asbóth Katalin
elnök

KIMUTATÁS
költségvetési támogatás felhasználásáról*

2008.év

Támogatás Felhasználás összege
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Előző évi * összegTárgy évi * összeg
           (Ft)          (Ft)                      (%)  (Ft)

Tőkeváltozás összege 1,965       2,458      25 493    

Előző évi összeg Tárgyévi összeg
           (Ft)           (Ft)     % (Ft)

Tárgyévi pénzforgalmi eredmény 431          139         -32,2 -292
Tárgyévi eredmény csökkenésére ható tényezők

   -  értékcsökkenés 179 -         76 -          42,4 103
    - beruházás 152          100,0 -152
Tárgyévi eredmény*** 404          63           -341

      

* Egyszerűsített mérleg alapján
**A változásokat, az érdemi eltérések indoklását tartalmazhatja a kimutatáshoz fűzött szöveges elemzés
*** Eredmény levezetése alapján

Székesfehérvár, 2008. február 25.

elnök

Megnevezés
Változás**

Megjegyzés

Asbóth Katalin

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról

2007. év

Megnevezés
Változás**

Megjegyzés
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Közhasznú tevékenység keretében nyújtott támogatások, juttatások  

Előző évi összegTárgyévi összeg
         (Ft)           (Ft)     % (Ft)

Adóköteles pénzbeli támogatás,juttatás 0 0

Adóköteles nem pénzbeli támogatás, juttatás 0 0

Adómentes pénzbeli támogatás, juttatás 0 0

Adómentes természetbeni támogatás,juttatás 0 0

Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott támogatás, juttatás
 

 Előző évi összegTárgyévi összeg
        ( Ft)          (Ft)     (%)   (Ft)

Pénzbeli támogatás, juttatás 0 0
Nem pénzbeli támogatás,juttatás 0 0

* Cél szerinti juttatás: a közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás

**A változásokat, az érdemi eltérések indoklását tartalmazhatja a kimutatáshoz fűzött szöveges elemzés

Székesfehérvár, 2008. február 25.

Asbóth Katalin

        elnök

Juttatás megnevezése
Változás**

Megjegyzés

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról*

2008.év

Juttatás megnevezése 
Változás**

Megjegyzés  Változás
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Támogatás (adomány) összege, értéke
Előző évi (Ft) Tárgyévi(Ft) % (Ft)

Szfvár Önkormányzat Sport Bizottságműködés 100,000    150,000   50.0  50,000  

NCA működés, eszközbeszerzés 524,000    310,300   40.8  #########

Wesselényi Sport Közalapítvány nevezési díj,szállás,útiköltség 400,000    90,000     77.5  #########

ÁNTSZ parlagfűmentesítés 138,500    - ####### #########

SZJA 1% turista költség hozzájárulás 430,426    334,168   22.3  96,258 - 

NCA nemzetközi kapcsolat kiépítése 90,000     ###### 90,000  

Összesen . ########## 974,468   #########

Székesfehérvár, 2008. február.25.

Asbóth Katalin

elnök

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról

2007.  év

Támogató megnevezése Támogatott cél
Eltérés
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Előző évi összegTárgyévi összeg
(Ft) (Ft) (%) (Ft)

Összesen

Székesfehérvár, 2008. február 25.

Asbóth Katalin

elnök

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

2007. év

Megnevezés
Eltérés


