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1. Számviteli beszámoló
1.1. Számvitel beszámoló bemutatása
A Bolgár Művelődési és Kulturális Nonporofit Kft. 2011. évről a számviteli törvény előírásai
szerinti „egyszerűsített éves beszámolót” készíti.
1.2. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz
A számviteli beszámoló a Kft. gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezőségi
helyzetéről megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítő információk közlése
nem szükséges.

2. A Kft. bemutatása
2.1. Elérhetőség
A Kft. elérhetősége:
1097 Budapest, Vágóhíd utca 62.
2.2. Tevékenység általában
A 2003-ban KHT-ként létrejött szevezet célja:
A magyarországi bolgár kisebbség kulturális autonómiájának a megteremtése és intézményi
hátterének kialakítása, kulturális örökség megóvása.
2.3. Közhasznú tevékenység
A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekért, valamint a határon túli magyarsággal
kapcsolatos tevékenységek:
- könyvkiadás
- művészeti kiegészítő tevékenységek
- könyvtári, levéltári tevékenység
- titkári, fordítói tevékenység
- időszaki kiadványok kiadása
- egyéb szórakoztatás
- felnőtt és egyéb oktatás
2.4. A KFT. vezetése
A Kft. legfőbb szerve a taggyűlés, amely jogosult dönteni a Társaságot érintő valamennyi
kérdésben. A taggyűlés nyilvános azon bárki részt vehet.
2.5. Foglalkoztatottak
A Kft. a tárgyidőszakban 6 fő főállású munkavállalót foglalkoztatott.

3. A vagyon felhasználása
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:
Vagyoni helyzet alakulása
Megnevezés

Előző év (eFt)

Tárgyév (eFt)

Induló tőke

3 000

3 000

0

0

475

-178

Tőkeváltozás
Vállalkozási
eredmény
Közhasznú
tevékenység
eredménye

4. Költségvetési támogatások felhasználása
4.1 Támogatások bemutatása
A szervezet a tárgyévben a Bolgár Művelődési Ház folyamatos működésére és a kulturális
tevékenység folyamatos biztosítására az Önkormányzattól vissza nem térítendő támogatást
kapott.

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

Összeg (eFt) 15 700,-

Vállalkozási tevékenység bevételei
A Kft. a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.
Közhasznú tevékenység működési költségei
A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint
kerültek elszámolásra.
Vállalkozási tevékenység ráfordításai
A Kft. a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.
5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése
Közhasznúsági cél teljesülése
A Nonprofit Kft. az alapszabályában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben
közhasznú céljának megfelelően látta el.
.
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