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Közhasznúsági jelentés
2006
Számviteli beszámoló
A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyesület a 2006-évi éves beszámolóját a
számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és
könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 224/2000 (XII.19.) Korm. rendelet,
alapulvételével készítette el. A beszámoló a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
mérlegéből és eredmény levezetéséből valamint a közhasznúsági jelentésből áll.
Az egyesület a vállalkozási tevékenységet a 2006-os évben nem folytatott.

I.

Pénzforgalmi adatok:

Az egyesület 2006-évi gazdasági eseményeinek nyilvántartásban rögzített adatai alapján
az egyszeres könyvvitelt vezető társadalmi szervezetek közhasznú beszámolójának
eredmény megállapítását és mérlegét az alábbiak szerint készítette el.
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I/1. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása:
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A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
1. Közhasznú működésre kapott támogatás
a / alapítótól
b / központi költségvetéstől
c / helyi önkormányzattól
d / egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Összes bevétel (A+B)
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
Anyagjellegű ráfordításai
Személyi jellegű ráfordításai
Értékcsökkenési leirás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráforditásai
Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység ráforditásai
Anyagjellegű ráforditások
Személyi jellegű ráforditások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráforditások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkivüli ráforditások
F. Összes ráfordítás (D+E)
G. Adózás elötti vállalkozási eredmény (B-E)
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
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I/2. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege:
EFT
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A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapirok
IV. Pénzeszközök
C Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
D. Saját tőke
I. Induló tőke / jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás / eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény közhasznú
tevékenységből
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási
tevékenységből
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszúlejáratú kötelezettségek
III. Rövidlejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN
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342
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342
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342
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II./ Kimutatás a költségvetési támogatásokról
Az egyesület a cél szerinti közhasznú tevékenységéhez az alábbi költségvetési támogatásban részesült:
Kiutalás ideje

Összege
Ft

Felhasználás célja

Pilisvörösvár Város Német Kisebbségi Önkormányzatától
2006.12.27

300 000 Táncegyüttes támogatás az együttműk. megállapodás
szerint

Az együttes az 1954-ben létrejött tánccsoportból alakult át egyesületté. Előtte a Közösségi Ház keretein
belül működött. A 2006-os évre megítélt 300 000 Ft támogatást Pilisvörösvár Város Német Kisebbségi
Önkormányzata 2006.12.27-én utalta át az egyesület bankszámlájára (Volksbank Pilisvörösvári Fiókja).
A támogatás elszámolása még nem történt meg, mivel ez alatt a rövid idő alatt (mindössze 4 nap) nem
lehet ennyi pénz sorsáról dönteni. Megegyezés született az Önkormányzat elnökével, hogy a támogatással
csak később számolunk el. A decemberben felmerülő megalakulás költségit ebből a támogatásból fedezte
az egyesület.
Az egyesület decemberben pályázatot nem nyújtott be, így ebből származó bevétele nem volt.

III./ Értékelés a vagyon felhasználásáról
A 2006. október 30-án megtartott alakuló közgyűlésen a jelenlévők 1 000 Ft/fő/hó, illetve 16 éves kor
alatt 500 Ft/fő/hó –ban állapította meg a tagdíj mértékét, melyet negyedévente kell megfizetnie a
tagoknak. A 2006-os évben befolyt tagdíjbevétel 56 000Ft volt, mely növelte az egyesület eredményét. A
tagdíjbevétel nem került felhasználásra.

IV./ Cél szerinti tevékenység keretében végzett szolgáltatás
Az egyesület 2006. október 30-án tartotta alakuló közgyűlését. A bírósági végzés a nyilvántartásba
vételről 2006. december 8-án emelkedett jogerőre. Működését 2006. december 13-án kezdte, amikor
megkapta adószámát. Az alapító tagok száma 24 fő volt, december 31-ére 60 főre emelkedett.
A működés megkezdése és december 31-e közötti idő alatt nem volt fellépése, illetve rendezvénye az
egyesületnek. Ez csupán annak köszönhető, hogy kevés volt az évben a hátralévő idő. 2006. december 27én az egyesület tagjai évzárót rendeztek saját költségükön (nem egyesületi pénzből).

V./ Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
A vezető tisztségviselők az egyesülettel nem állnak munkaviszonyban, az egyesület rendes tagjai.
Részükre jövedelem, természetbeni juttatás, vagy kölcsön nem került kifizetésre.
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VI./ Szöveges beszámoló a 2006. évi közhasznú tevékenységről
A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes közhasznú társadalmi szervezet. A bírósági végzés
2006. december 8-án emelkedett jogerőre.
Az egyesület székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Pozsonyi u. 23/A
Közhasznú tevékenységeként alapvető feladata hogy felélessze, ápolja a helyi német nemzetiségi
hagyományokat, különösen a néptánc és népzene területén. A kulturális kapcsolatok ápolása és
fenntartása a kulturális csoportok kölcsönös vendégszereplése révén, a világban szétszórt magyarországi
svábokkal a kapcsolat mélyítése. Az egyesület lehetőséget ad az ifjúságnak arra, hogy megismerje a
német nemzetiségi kultúrát. Aktívan bekapcsolódik a helyi önkormányzat kulturális életébe. A tánckar és
a Werischwarer Burschen zenekar támogatása. Kulturális rendezvények szervezése, illetve támogatása
ingyenes fellépések, szervezésben való segítségnyújtás révén.

Az egyesület 2006 évi gazdálkodása
A./ Cél szerinti tevékenység
Kiadásainak fedezetére mind a saját tevékenységből, mind támogatásokból a szükséges bevétel
rendelkezésre állt. A bevétel fontosabb elemei a következők voltak:
A bevételek legfontosabb eleme a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás volt 300 eFt
értékben, melyek az egyesület működését, a táncegyüttes támogatását, rendezvények szervezését, illetve a
különböző sikeres pályázatok megvalósítását szolgálták, illetve szolgálják, mivel még nem számoltunk el
az összeggel a késedelmes utalás végett.
A személyi jövedelemadó 1 %-át még nem állt módunkban igényelni, mivel ebben az éven kezdtük meg
működésünket.
Tartós adományozásra szerződéskötés nem történt.
A tagdíjakból befolyt bevétel 56 eFt volt.
Összegezve az egyesület célja szerinti tevékenységét, az ebből származó összes bevétele 356 eFt, mellyel
szemben 14 eFt. ráfordításai voltak. A támogatás a 2007-es évben kerül felhasználásra, a
tagdíjbevételekből, pedig az utazási költségeinket fogjuk fedezni.

B./ Vállalkozási tevékenység
Az egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
Pilisvörösvár 2007. május 10.
........................................
egyesület elnöke
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