Adószám: 18689156-1-13
Bejegyző szerv: PEST MEGYEI BÍRÓSÁG
Regisztrációs szám: 1100

SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
2099. Dobogókő, Fény utca 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2001.

Fordulónap: 2001. december 31.
Beszámolási időszak: 2001. január 01. – 2001. december 31.

BUDAPEST, 2001. május 30.

…………………………….
A gazdálkodó képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

1.Számviteli beszámoló
1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
A Szentjánosbogár Közhasznú Egyesület 2000. évben a számviteli törvénynek és a kapcsolódó
előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg fő összege
0Ft, saját tőke -10 000 Ft, tárgyévi eredmény – 10 000 Ft.
A részletes kimutatást, az egyszerűsített beszámoló eredmény-levezetését és mérlegét
jelentésünk 1. számú melléklete tartalmazza.
1.2. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz
A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezősége
helyzetéről megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítő információk közlése
nem szükséges.
2. A szervezet bemutatása
2.1. Elérhetőség:
Az Egyesület neve: Szentjánosbogár Közhasznú Egyesület
Székhelye: H-2099. Dobogókő, Fény utca 1.
2.2. Azonosító adatok
Név: Szentjánosbogár Közhasznú Egyesület
Besorolás: közhasznú szervezet
Adószám: 18689156-1-13
Bejegyző szerv: PEST MEGYEI BÍRÓSÁG
Regisztrációs szám: 1100

2.3. Tevékenység általában
A Szentjánosbogár Egyesület 2000-ben jött létre, közhasznú státusszal 2000. 06. 16. óta
rendelkezik. Fő tevékenysége gyermek és fiatal korosztály számára ismeretterjesztő és
készségfejlesztő táborok szervezése, önkéntesek bevonásával. Az önkéntesek, valamint az
érdeklődők számára közösségi programok, képzések biztosítása, közösségépítés. Az Egyesület
tevékenysége által lehetőséget kínál a (főként) fiatal korosztálynak a szabadidő hasznos
eltöltésére, segíti személyiségük egészséges kifejlődését, valamint a programokban való
részvételen keresztül erősíti a résztvevőkben a társadalmi felelősségvállalást.
2.4. Közhasznú tevékenységek
2000. év során az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységeknek megfelelően a
következő tevékenységeket végezte:
A) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés:
• Az év során, 2 hétvégén zajlott ifjúsági önkéntes vezetőképző.
• Lelkigyakorlatok iskolai osztályok és önkéntesek számára.
B) Kulturális és szabadidős tevékenység; sport; nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés; Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet:
• Bál 2 alkalommal (célcsoport és/egyben önkéntesek részvételével)
• Országos Métabajnokság
• Táborelőkészítő nap az önkéntesek számára
• Táborok:

•
•

o Táborok 8 helyszínen (Csurgó, Szentes, Kóka, Miskolc, Gyomaendrőd, Pásztó,
Dombóvár, Karancskeszi).
o Ősbogártábor (20 év felett) Esztergomban.
Országos rajzás, Budapest.
Szegedi rajzás (regionális találkozó).

D) Szervezeti élettel összefüggő tevékenységek:
Egyesület megalakulása, közhasznú státusz elnyerése.
2.5. Vállalkozási tevékenység:
Szervezetünk tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.
2.6. A szervezet vezetése:
Az Egyesület legfontosabb döntéshozó szerve a Közgyűlés, melyet évente minimum egyszer
össze kell hívni, s melyen a tagok személyesen vehetnek részt. Minden tag egy szavazattal
rendelkezik. Operatív ügyekben a közgyűlések közti időszakban az elnökség jár el.
3. A vagyon felhasználása
3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Megnevezés
Saját tőke
Induló tőke
Jegyzett tőke
Tőkeváltozás
Tárgyévi eredmény közhasznú
Tárgyév eredmény, vállalkozási

Tárgyév
- 10 000
- 10 000
0

Adatok forrása: mellékelt számviteli beszámoló

4. Költségvetési támogatás felhasználása
4.1. Költségvetési támogatások bemutatása
A központi költségvetésből tárgyévben szervezetünk támogatásban nem részesült.
5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása
5.1. Bevételek
Tárgyév
Közhasznú célra, működésre kapott támogatás
az államháztartás más alrendszeréből
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
ÖSSZESEN

100 000
0
100 000

A táblázatban szereplő bevételeken kívül előző évben és tárgyévben más típusú bevétel nem
volt. Forrás: mellékelt számviteli beszámoló

5.2. Kiadások
Tárgyévi
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG
ÖSSZES RÁFORDÍTÁSA

110 000

A táblázatban szereplő kiadásokon kívül előző évben és tárgyévben más típusú kiadás nem volt.
Forrás:. Mellékelt számviteli beszámoló
5.3. A szervezet vezető tisztségviselői tárgyévben semmiféle juttatásból nem részesültek.
5.4.A tárgyévi gazdálkodás értékelése
A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben
közhasznú céljának megfelelően látta el.
6. Köszönetnyilvánítás
A SZENTJÁNSOBOGÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ezúton fejezi ki köszönetét
mindenkinek, aki tevékenységének ellátásához a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget
nyújtott. Külön köszönet illeti tagságunkat és önkénteseinket a 2000-ban végzett eredményes
munkáért!

Budapest, 2001. 05. 30.

Elnök

Záradék:
E közhasznúsági jelentést a Szentjánosbogár Közhasznú Egyesület közgyűlése 2001. évi ülése elfogadta.

