A Kerekdomb Környezetvédelmi Egyesület
közhasznúsági jelentése a 2012. évi
tevékenységéről és gazdálkodásáról
I. Számviteli beszámoló
Bevétel

Ft

Kiadás

Ft

Bevétel 2012-ben

826 046 Kék Ég
futóverseny
230 493,00 működési
143 000,00 bringázz a suliba
90 500,00 madáretetés
58 200,00 biodiverzitász nap
556,26 rajzpályázat
környezeti nevelés
erdőtakarítás
522 749 könyvtár

Nyitó+bevétel összesen

1 348 795 Kiadás összesen

előző évi maradvány

Bevételek:

SZJA 1 %
TB. Önkormányzat
tagdíj
futóverseny
kamat

-284 333,00
-116 558,00
-84 950,25
-66 040,00
-60 320,00
-45 069,00
-17 758,00
-11 180,00
-8 060,00
-5 219,00

-699 487

Támogatások, juttatások felhasználása
támogatás megnevezése
önkormányzat

támogatás
felhasználási célja

felhasznált Ft

bringázz a suliba
erdőtakarítás
futóverseny
madáretetés
működési

-39 624
-4 836
-27 425
-33 600
-37 515
-143 000

biodiverzitász nap
futóverseny
Kék Ég
könyvtár
környezeti nevelés
madáretetés
működési
rajzpályázat

APEH 1% 2010 elszámolva összesen
APEH 1% 2010 tartalékolt

-45 069
-71 094
-284 333
-5 219
-11 180
-4 320
-22 179
-17 758
-461 152
64 015

APEH 1% 2011 elszámolva összesen
APEH 1 % 2011-ből tartalékolva

0
311 958

önkormányzat összesen
APEH 1% 2010

Az Egyesület vagyona:
3 db mikroszkóp, beszerzésük 1999-2001-ben
1 db digitális fényképezőgép, beszerzése 2003-ban
1 db hangosító berendezés, beszerzése 2002-ben történt.
Az eszközök nettó értéke összesen: 0 Ft

Juttatások:
Az Egyesület vezető tisztségviselői nem részesültek juttatásban.

II. Az Egyesület 2012-ben végzett közhasznú tevékenysége:
>Kék Ég kiadvány 2 számának kiadása, elsősorban a helyi környezettel kapcsolatos események témaköreiből
>évente hagyományosan megrendezett futóverseny szervezése a helyi iskolák versenyével
>iskolások kerékpárral való iskolába járásának megszervezése a"bringázz a suliba" országos mozgalom keretében
>a téli hónapokban madáreleség kihelyezése a környező erdőkben
>óvodásoknak rajzpályázat szervezése a "világ legszebb fája" címmel
>erdőtakarítás, szemétgyűjtés évente kétszer
>közreműködés Törökbálint kerékpárút hálózatának tanulmányterve kidolgozásában
>havonta rendszeres kerékpártúrák szervezése
>élővilág feltérképezése terepbiológus részvételével a Hosszúréti patak felső folyásánál
>veszélyes hulladék gyűjtése
>faültetés
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Maradvány
Ft

649 308

