Közhasznúsági melléklet

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név:

Bolgár Művelődési és Kulturális Nonprofit Kft

székhely:

1097 Budapest, Vágóhíd utca 62.

bejegyző határozat száma:

Cg.01-09-921213/8 Főv. Bíróság

nyilvántartási szám:

01-09-921213

képviselő neve:

Nagy István

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A magyarországi bolgár nemzetiség kulturális autonómiájának a megteremtése és intézményi hátterének kialakítása érdekében a Társaság
az alábbi feladatokat látja el:
A Bolgár Művelődési Ház folyamatos működtetése és fenntartása, annak személyzeti struktúrájának a kiépítése és a munkavállalók
alkalmazása, a Bolgár Művelődési Ház korszerűsítése és felújítása; Bolgár nyelvű könyvtár fenntartása; a „Malko Teatro” bolgár színház
működési feltételeinek biztosítása; a magyarországi bolgár nemzetiség kiadói tevékenységének fejlesztése; a bolgár nyelv ápolását
szolgáló nyelvtanfolyamok megszervezése és lebonyolítása; a bolgár táncművészet és népzene ápolása céljából működő táncegyüttesek és
zenekarok szakmai és működési feltételeinek biztosítása; a bolgár nemzetiség országos informatikai hálózatának a kialakítása és
működtetése; a magyar-bolgár nagyszótár kiadása, terjesztésének elősegítése.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:
A magyarországi bolgár közösség hagyományos éves kulturális rendezvényeinek a lebonyolításának a támogatása
A bolgár táncművészet és népzene ápolása céljából működő táncegyüttesek és zenekarok szakmai és működési feltételeinek
támogatása
A Roszica, Jantra és Zornica néptánccsoportok működési feltételeinek támogatása
Népdaloktatás támogatása
A bolgár kisebbség országos információs hálózatának a kialakításának támogatása
a magyarországi bolgárság történelmi és archív anyagainak a digitalizálásának támogatása
A MALKO TEATRO bolgár színház működési feltételeinek támogatása
A bolgár nyelvű könyvtár fenntartásának támogatása ;
Klubok:
- Színházi Klub
- Néprajzi Klub
- Irodalmi Klub
- Film Klub
- Alkotói Klub
- Nyugdíjas Klub támogatása
A Bolgár Országos Önkormányzat kiadványainak (könyv, CD) terjesztése. A bolgár kultúra terjesztése a többségi társadalom felé
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1991. évi XX. a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b)
2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól 115. § a)-i)
2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól 163. § (1)

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

Magyarországon élő bolgárok és a többségi társadalom

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

9680

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

- vízkereszt ünnepség ,
- Ortodox karácsony-évadnyitó bál;
- Bába-napi rendezvény;
- Szőlőmetsző Szt. Trifon ünnepe,
- Bulgári Nemzeti Ünnepe;
- Bolgár Húsvéti ünnepség;
- Szt. György-napi rendezvény,
- A szláv írásbeliség és a bolgár kultúra napja
- Bulgária függetlenségének napja;
- BULFESZT - Bulgária Fesztivál
- Mikulás rendezvény
- Bolgár nyugdíjasok karácsonyi ünnepsége
- kirándulások,
- koszorúzások,
- rendszeres nyugdíjas klubok,
- színházi bemutatók,
- kiállítások

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

pénzeszközök

közhasznú tevékenység
megvalósítása

Előző év

Tárgyév

Előző év (1)

Tárgyév (2)

1.296.000

1.369.803

1.296.000

1.369.803

Előző év (1)

Tárgyév (2)

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel

18 602 958

17 961 132

ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. közszolgáltatási bevétel
E. normatív támogatás
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

18 602 958

17 961 132

H. Összes ráfordítás (kiadás)

17 683 440

17 713 567

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

12 264 914

12 229 282

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

12 264 914

12 229 282

919 518

247 565

K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

x

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]

x

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]

x

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

x

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]

x
x

