Veszprémi N k Kerekasztala
8200 Veszprém, Dózsa György u. 2.

Közhasznúsági jelentés

Veszprém, 2012. január 23.

Szöveges beszámoló a 2011. évi közhasznú tevékenységr l
A Veszprémi N k Kerekasztala Egyesület 1995. évben alakult, jelenlegi taglétszáma 60 f .
Az Egyesület feladatának tekinti, hogy a n k minél nagyobb számban vegyenek részt a közéletben, a n i érdekek és értékek társadalmi elismertsége kiszélesedjen.
Ennek megvalósítása során közhasznú tevékenységnek min sül az egyesület által végzett ismertterjeszt , felvilágosító, közm vel dési feladatok ellátása. Ezt a tevékenységet saját tagjaink, illetve küls meghívott el adók végezték el a tárgyévben is. Összejöveteleinket havi rendszerességgel szerveztük.
A beszámolási évben indítottuk el az „Érdekes, értékes asszonyaink” c. sorozatot, amelynek során közelebbr l megismerkedtünk Németh Éva ezredessel, a Veszprém megyei börtön parancsnokával, Brányi Mária veszprémi alpolgármesterrel és Bernáth Ildikóval, a NEFMI fogyatékos
ügyi kormánybiztosával.
A saját programjaink között kiemelt helyen szerepelt az 1956-os veszprémi néma n tüntetés emlékére létrehozott N i Helytállás napjának megszervezése, pályázat kiírása és értékelése, melyre
külön támogatást is kaptunk.
Ugyancsak sok energiát fordítottunk a belföldi n szervezetek közötti kapcsolat kialakítására a
Régiók N hálózata Egyesület (REGNET) programjain keresztül. Az egyesület nemzetközi elismertsége is jelent sen növekedett az elmúlt évben. A vezet ség három tagja Krakkóban „Jump
over the wall” címmel rendezett 10 napos angol munkanyelv workshopon vett részt, ahol részletesen bemutattuk a magyar n szervezeteket és a VEN KE tevékenységét. A workshop eredményeir l itthon is beszámoltunk a tagságnak illetve a médiának.
A VEN KE, mint minden évben, 2011-ben is részt vett kiállítással és m sorral a veszprémi
Civil Napon, a Civil Kerekasztal egyik alapító tagjaként az önkormányzattal is együttm ködik.
A Veszprémi N k Kerekasztala Egyesület 2011. évben különböz forrásokból 215.844.- Ft támogatásban részesült.
Támogatáson felül bevételei a társaság tagdíj bevételei 27.000.- Ft. Az Egyesület által lekötött
betétek után járó kamatbevétel 40.833.- Ft. Telefonszámla továbbszámlázásból 30.045.-Ft bevétel keletkezett, kerekítésb l adódó bevétel 1.-Ft, így az egyesület 2011. évi összes bevétele:
313.723.- Ft.
Kapott támogatások
- Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat
Civil keret KOZP/5419/89/2011

35.000.-

- Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Civil Keret 5419/88/2011

50.000.-

- Magánszemély támogatása a N i helytállás napjára

5.000.-

- NCA támogatás
NCA-KD-11-0103 EPER:80439

59.000.-

- SZJA %

66.844.-

Támogatás összesen:

215.844.-

Közhasznú tevékenység kiadásai
Anyagköltség
- Rendezvényszervezés anyagköltsége
- Nyomtatványok, irodaszerek

224.444.145.143.79.301.-

Igénybe vett szolgáltatások

271.806.-

- Posta, el fizetési díjak

87.259.-

- Telefon, internet szolgáltatás

91.657.-

- Utazás, kiküldetés

30.170.-

- Tagdíjfizetés

10.000.-

- Egyéb (képkidolgozás, parkolási díj, fénymásolás)

52.720.-

Egyéb szolgáltatások költségei
- Bankköltség

26.559.26.559.-

- 100 e Ft alatti egyösszeg értékcsökkenés
(telefontok, pendrive, flash)

14.755.-

- Egyéb ráfordítás

257.Kiadások összesen:

537.821.-

Összességében a közhasznú tevékenység 224.098.- Ft hiánnyal zárult, amit meglév pénzeszközeinkb l fedeztünk.
Az Egyesületnek 8.012.- Ft passzív id beli elhatárolása van, mely a 2011.12.16-án a Vodafone
Magyarország Zrt által kiállított 0500233341 számlából a 2011. évet érint telefon költséget tartalmazza.
Az Egyesület 1.268.-Ft aktív id beli elhatárolása pedig a Bixerver által kiállított 2011/00004
számlában foglalt 2012.évre vonatkozó domain hosszabbításból (615.-Ft), és ugyanezen szolgáltató által kiállított 2011/00574. számlában szerepl svr.hu webhosting csomag 2012.01. havi díjából (653.-Ft) áll.
A Veszprémi N k Kerekasztala Egyesület az alapító okiratban foglaltaknak, illetve a közhasznú
tevékenység céljainak megfelel en végezte munkáját 2011. évben.
Veszprém, 2012. január 23.

.............................................
Arany Szilvia
Elnök

Záradék:
A közhasznúsági jelentést a közgy lés 2012.február 23-án elfogadta.

