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1. Számviteli beszámoló
1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

1.2. Könyvvizsgálat
A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2. A szervezet bemutatása
2.1. Azonosító adatok
A szervezet más szervezetnek nem tagja. A TETT ALAPITVANY besorolása, a regisztrációt végző
szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak: NÓGRÁD MEGYEI
BÍRÓSÁG Nyilvántartási száma 55/2003. A közhasznú fokozatot bejegyezte
a NÓGRÁD MEGYEI BÍRÓSÁG Pk. 60076/2003/2. 2003.09.18.sz. határozatával.

2.2. Közhasznú tevékenység
A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az
alábbiakban foglalható össze: a természtvédelmi terület tisztántartása, karbantartása, fejlesztése.

3. A vagyon felhasználása
3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:
Vagyoni helyzet alakulása
Megnevezés (1000HUF)
Induló tőke
Tőkeváltozás
Vállalkozási eredmény
Közhasznú tevékenység eredménye

Előző év

Tárgyév

Értékben

Változás
%-ban

50
6 400

50
5 813

0
- 587

0.00
-9.17

0
- 587

0
-4 047

0
-3 460

0.00
- 589.44

4. Költségvetési támogatások felhasználása
4.1. Költségvetési támogatások bemutatása
A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A támogatások jellemzői a tárgyévi
gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra.

4.2. Költségvetési támogatások felhasználása
A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat:
Költségvetési támogatások felhasználása
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összeg

Támogatás (1000HUF)

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú
felhasználására
Központi költségvetési szervtől más, elkülönített
állami pénzalap és szervei

Felhasználás
Célszerint
Működési

Maradván
y

24

0

24

0

0

0

0

0

Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei

0
0

0
0

0
0

0
0

Települési önkormányzatok társulásai és ezek
szervei

0

0

0

0

0
0
24

0
0
0

0
0
24

0
0
0

Helyi önkormányzatok és szervei

Alapító
Más forrás
Összesen:

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása
5.1. Bevételek
Kapott támogatások
A TETT ALAPITVANY tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az
alábbi táblázat:
Kapott tárgyévi támogatások forrásonként
Támogató

Összeg
(1000HUF)

Más forrás

24
0
0
0
0
0
0

Összesen:

24

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására
Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei
Helyi önkormányzatok és szervei
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei
Alapító

Pályázati úton elnyert támogatások
A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert kapott támogatások az alábbiak:
A pályázati úton nyert támogatásból 2011. évben a költségek ellentételezésére felhasznált összeg 1.740
eFt, amely az eredménykimutatás - pályázati úton elnyert
támogatás - során szerepel.
A passziv időbeli elhatárolás soron szereplő összeg 30.567 eFt, amely a pályázati
úton elnyert támogatás összegéből a következő évek költségeinek ellentételezésére
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Pályázati úton elnyert támogatások
Pályázat

Kiíró

K-36-10-00062K Zöld Forrás Pály.

Környezetvéd.és Vízügyi Min.

NCA-EM-11-0128 Természet.Emberek.

Közigazgatási és Igazságügy.Min.

MVH 2461424858931 IKSZT beruház.

Mezőgazd.és Vidékfejl.Min.

Elnyert
összeg
1000HUF

460
297
30 875
31 632

Összesen:

Közhasznú tevékenység bevételei
A TETT ALAPITVANY közhasznú tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi táblázat:
Közhasznú tevékenység bevételei
Jogcím

Összeg
(1000HUF)

226
226

Főzőverseny nevezésidija
Összesen:

Egyéb közhasznú bevételek
A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit mutatja be az alábbi táblázat:
Közhasznú tevékenység egyéb bevételei
Jogcím

Összeg
(1000HUF)

RENDEZVÉNY TÁMOGATÁS

257
80

Összesen:

337

KAPOTT KAMAT

Vállalkozási tevékenység bevételei
A TETT ALAPITVANY a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.2. Kiadások
Cél szerinti juttatások
A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem
nyújtott.

Vezető tisztségviselők juttatásai
A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.

Közhasznú tevékenység működési költségei
TETT ALAPITVANY

Közhasznúsági jelentés
[EsBo program]

-4A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek
elszámolásra.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai
A TETT ALAPITVANY a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése
Közhasznúsági cél teljesülése
A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú
céljának megfelelően látta el.

6. Köszönetnyilvánítás
6.1. Köszönet a támogatóknak
A TETT ALAPITVANY ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a
tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.
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