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I. Számviteli beszámoló – Mérleg
Az egyesület 2011. évi közhasznú beszámolójának mérlege és eredménylevezetése külön
mellékletben található.
II. Költségvetési támogatások felhasználása:
Az állami költségvetésből a Nemzeti Civil Alap pályázatán keresztül az egyesület 2011-ben
78.000.-forint támogatásban részesült. Az összeget kommunikációs költségek valamint egyéb
szolgáltatások fedezésére használta fel a szervezet. A Nemzeti Kulturális Alapprogram
pályázatán határon túli projekt pénzügyi lebonyolítására a szervezet 1.440.000.- Ft támogatást
nyert el 2011-ben, melyet tovább utalt a határon túli partnerszervezet számlájára Az állami
költségvetésből kiutalásra került a felajánlott SZJA 1%-a 264.984.-Ft, mely összeget cél
szerinti tevékenységre használta fel az egyesület.
III. A vagyon felhasználása:
a. A pénzvagyon felhasználása:
Az egyesület 2011. évi közhasznú bevétele: 2.143 e Ft volt. A közhasznú tevékenység
ráfordításai 2.429 e Ft. Munkabérek és közterhek kifizetése nem történt. Pályázati célok
megvalósításaként az éves bevétel 1.518 e Ft volt.
b. A tárgyi vagyon felhasználása:
Eszközök, aktívák könyv szerinti értéke 239 e Ft. Az értékcsökkenés elszámolása az
adótörvényekben meghatározott leírási kulcsok alapján történik. Az eszközök felhasználása az
egyesület közhasznú tevékenységéhez kapcsolódóan történt.
IV. Célszerinti juttatások:
Az egyesület célszerinti juttatásokat 2011-ben 1.394 e Ft értékben végzett..
V. Támogatások mértékének részletezése:
Nemzeti Civil Alap
Nemzeti Kulturális Alap támogatás:
Személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlása:

78.000.- Ft
1.440.000.- Ft
264.984.-Ft

VI. Vezetői tisztségviselők részére juttatott támogatások:
Az egyesület a vezetőség részére 2011. évben megbízási díjat, ösztöndíjat, költségtérítést
nem fizetett ki.
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VII. A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló:
A MANDORLA Közművelődési Egyesületet 1991-ben magánszemélyek hozták létre. A
szervezet közhasznú bejegyzése 1999-ben történt meg Pk. 61.048/1991/7. szám alatt.
A szervezet fő célkitűzése a magyar és az egyetemes kultúra bemutatása, népszerűsítése,
terjesztése, melynek érdekében az egyesület 2011-ben is előadásokat, előadói esteket,
kiállításokat, népfőiskolákat, tanulmányi utakat szervezett. Önálló ingatlannal nem
rendelkezik, rendezvényeit bérelt helyszíneken tartja. Az egyesület rendezvényei a Miskolc
Jókai lakótelepi Malomban és a Földes Gimnáziumban voltak.
Az egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat, főbb bevételei pályázatokból, saját
bevételekből valamint magánszemélyek befizetéséből voltak.

dr. Rózsa György
elnök
Miskolc, 2012. április 15.
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