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Az eql,eb !7PrVeZet meqnevezése

Az eq;,é.tr szervezei címe:

D. Tartalék

E celtaltalékok

Fc R RA s oí (PA§ 5 zlüÁ lirÖS SZES Elu1';.+.1} -rl8 +'] 9 sol)
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V, rÁRGYÉVl EREDMÉNY VÁtLALKOZÁsl TFVÉKENYsÉGBőt
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A létel megnevezese
Előző Év Elozo cv(ek)

h e lyesb ité se i

A, Beíektetett eszközók (2-4 sorok)

l lMMAIERlÁL]5 ]AVAK

lll BEFEKTETETT PENZÜGYl EsZKÖZÖK

Forgóeszközök (6-9, sorok)

I KÉsZLETEl(

KOVETFLÉS EK

ÉnrÉrp,qpíncx

PÉNZE5ZKÖZÖK

E5zKöZöK (AI(TÍVÁK) Összrspru (1,+5. sor)

C.Saját tőke (12 -16 sorok)

] lNDULÓ TŐKE i ]EGYZETT TÖKF

il TŐKEVÁLTOZÁS i EREDMÉNY

l]l, LEKÖTÖTT TARTALÉK
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Tárgyév
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NOznesznu celú múköciésre klnntl
tú- ,',d a) alapítótól

b) kozponti költséqvetéstől

c) helyi onkorm;ny,uttot
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7 d) társadalombiztositótó]

e) eqyéb

f) továbbutalási céllal kapott

2, Pályázari úton einyert aá*9.ü, 
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12 a. Taqd|hól származó bevétel

5 Egyéb bevéteil3 ), .

14 7it,
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l. reílzugylle9 rendczett bevételpk

2, Pénzbevételt nem jelentő bevételek

C. Tényleges p.n.UuuaiJJT7-* ) - --
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]9 1' ,. L ,5'u, penzbevetelt nem jelenlő bevételek A,tll +B 12.

20 E. Közhasznú tevékenység ráforditásai (1 :.) .r3.+4,)

] Ráíorclításként ér"vényesithető kiacJások
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Év
,rciatL:k E FT-il;rtA tétei tnegnevezése

Elózó ev(ekt
h el yesbite se i Iá r,..lyFv

G. Tárgyevi pénziigyi ereCmény (l"i i2,)

1-1. Nem pénzben reaiizált eredmény ítl,t2.)
Közh,rs:nLl ,: ,; -

ereclnlenye ,ll,,'a]t

É'f§,,'rT l,ó,-r",. i;.,|,á1

Adózás előtti ereclmény (B /1 -F l1 )li12

K. Tárgyévi eredménv

2. vat aikozasl tevókenvscg Ül,*
_etecltlenye (l-J)

'l l.i

tÁlÉxazrató ADATOK
A, penzügyileg rendezett szernély! jeliegú ráíordítások

] Bérköltsé91

ebből, - megbízási clíjak

2 5zernélyi jellegű egyéb kifizetések

J Berjaru|ékok

F. Tárgyévben Apeh áital kiutalt .l gt, összege
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2010. évi szöveges beszimolóia

évi rrvitó egyenieg Bankszánila
Ilázipénztár
Lekötött betét

Köáasznú céiú működési trárnogatás

- hely-i örrkorrrráryzattól - mtiködési tánrogatás
- rendezvényi támogatás

Palyázaiútján eln.vert tímogat:ís NCA pá\llazat

Köáasznú tevékerrysé gből szálrrnazó
- kultunílis szolgáltatás

439.509.-
4_5.938.-

304.636.-

60.000.-
i 00.000.-

Bevételek összesen

l60.000.

330.810.-

t10.000.-

33.000.-

374.206.-

Tagdíj bevétel

Egyéb bevétel

- APEH SZJA7 Yo-a
- Kamatj óváírás ítíszimlán
- Karrratjóváírás lekötött betét utan
- Erzsébetnapi adomány
- Körrlveladás
- Lovasnapi bevétel

180.768.-
J.J+9.-

13.946.-
40.000.-
5.943.-

130.000.-

374.206.-
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4.190.-

l0.170.-

43.799.-

t shoz
sziireti feh,on ulás dekoráció

Egvéb költség és ráfordítás

- szánrítógép, rrronitor vásarlrás
- vebtárhely szolgáltatás
- okurrrentáció díja

- virágcsokor, koszorú
- ajrándéktárgyak
- teletbndfi
- előadásjogdrja
- belfoldi kiküldetés
- iskolának terembérletei díj
- élelmiszer, ital rendezr,ényekre
- lovasnapi kiadás

Csepreg,20 1 0. jarruár 1 0.

kiadások összesen

1.356.755.-

1.414.9I4.-
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