
Közhasznúsági jelentés Az adatok könyvvizsgálattal

nincsenek alátámasztva!

Cég neve: Dobogókőért Alapítvány (továbbiakban: Szervezet)

Időszak: 2011. január 01. - 2011. december 31.

I. Számviteli beszámoló Alapítványunk 2011 évről egyszerűsített éves beszámolót állított össze, amit a
közhasznúsági jelentéshez csatoltunk. A Mérleg főöszeg: =53.539 e Ft. 
A környezetvédelem közhasznú tevékenységben közreműködők tevékenységüket
társadalmi munkában végezték azért sem pénzbeni sem természetbeni ellenszolgáltatás-
ban nem részesültek. Közhasznú tevékenysége során 0 e Ft. válllalkozási bevétel,
0 e Ft. vállalkozási kiadás, 1021 e Ft. közhasznú bevétel, 1144 e Ft. közhasznú
kiadás került elszámolásra, melyből fakadóan -123 e Ft. vagyonváltozás történt.
A szervezet a mérlegfordulónapon 53539 e Ft. eszközzel rendelkezett melyből 
183 e Ft pénzeszköz volt.

A szervezet a mérlegfordulónapon 12305 Ft. Kötelezettséget tartottnyilván.
Szállító: 92 eFt., hitel tartozás: 12.213 e Ft., 

A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az előző évhez hasonlóan
törekedtek a takarékosságra és a költségek minimalizálására.
A szervezet pénzeszköze az előző évhez képest 50 e Ft.-al csökkent
A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt.

II. Pályázat útján #           Megnevezés e Ft
elnyert támogatások 1 Központi költségvetési szervtől
Egyéb támogatások 2 Elkülönített állami pénzalaptól

3 Helyi önkormányzat és szervei
4 Kisebbségi települési önkormányzat és szervei
5 Települési önkormányzatok társulásától
6 NCA támogatás
7 Magánszemélyektől 41
8 Egyéni vállalkozóktól
9 Jogi személyiségű gazdasági társaságtól 50
10 Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől
11 Közhasznú szervezettől
12 Közhasznúként be nem sorolt szervezettől
13 APEH 1% SZJA 541

Felhasználása:

III. Cél szerinti #          Megnevezés e Ft
juttatások 1 Alapítványunk 2011-ben nem nyújtott  támogatást.

2
3
4

Összesen:

IV. Tagdíj #          Megnevezés e Ft

1 Tagdíj bevételünk nincs.
2
3
4

Összesen:
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V. Kapott juttatások #            Megnevezés e Ft
és a vagyon 1 Konferenciák, nemzetközi kapcsolatok
felhasználásának 2 Hirdetés 55
részletezése 3 Képzési költség
(tárgyévi összes ráfordítás) 4 Munkabér+közterhei

5 Energia ktg. 23
6 Anyag, Energia ktg. 31
7 Bankköltség 8
8 Posta, irodaszer
9 Egyéb költségek 221
10 100E alatti eszközvásárlás 9
11 Adók, illetékek
12 Bérleti díj 180
13 Kölcsön kamata 372
14 Igénybe vett szolgáltatás
15 Juttatás
16
17

Összesen: 899

Bevételek 2011 évben::
Támogatások: 632 e.Ft. Anyag jellegű 678 e.Ft.

Egyéb 221 e.Ft.

331 e.Ft.
Egyéb bevétel 91 e.Ft. ÉCS 0 e.Ft.
Összesen e.Ft. Összesen 899 e.Ft.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról:
Megnevezés
Induló tőke
Tőkeváltozás
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék

Tárgyévi eredmény

A szervezet vagyona az előző évhez képest 1.065 e.Ft. Tal csökkent.

VI. Vezető #          Megnevezés e Ft
Tisztségviselőknek 1 Alapítvány tisztségviselői 2011-ben juttatásban nem részesültek
nyujtott juttatások 2

3
4

Összesen:

Közhasznú tevékenység 
tárgyévi eredménye 942 -123 -1 065

942 -123 -1 065

0 0 0

0 0 0

30 30

40 385 -123 -40 508

Kiadások 2011-ben:

Közhasznú 
tevékenység 
bevétele

1 054

Előző év (e.Ft.) Tárgyév (e.Ft.) Változás (e.Ft.)
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V.  A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

Kelt: Dobogókő, 2012. május 20.

a szervezet vezetője (képviselője)
P.H.

célként. A téli hónapokban több alkalommal szerveztünk különböző típusú rendezvényt (gyermekeknek 
síverseny, szánkóverseny, kutyaszánhúzó verseny). Három havonta többféle önkéntes munkákat 
végeztünk, amely keretén belül például erdőtakarítást, erdei utak mentén a szemétszedést szerveztük 
meg. Az előző évek hagyományaihoz híven 2011-ben is megszerveztük és lebonyolítottuk a Húsvéti 
határkerülést, amely sok érdeklődőt vonzott. Dobogókő turisztikai hírnevét is erősítettük, melyet 
különböző rendezvények megszervezésével és lebonyolításával értük el: konferenciák, falunap, 
főzőverseny, fotókiállítás.  
Ezen felül vezetett túrákat, kirándulásokat, szerveztünk túravezetőkkel illetve idegenvezetőkkel. 
Fűnyírást, tereprendezést, bozótirtást és egyéb kinti munkákat végeztünk el támogatói segítséggel. 
Spirituális túrákat, szakértők bevonásával az igényeknek megfelelő időpontokban és alkalommal 
rendeztünk. Felvonó karbantartásokat, ratrak (hótaposó gép) javításokat és karbantartásokat,valamint 
székház felújítást is szerveztünk és bonyolítottunk le az év bizonyos időszakaszaiban. 
A 2011.évben is folyamatosan működtettük az ingyenes Spirituális Filmklubunkat, melyeket minden 
péntek este 20 órától tartottunk.  
Ebben az évben is szoros együttműködésben tevékenykedtünk a környék önkormányzataival, 
(Pilisszentkereszt, Esztergom, Dömös) más civil szervezetekkel: Föld Szíve Pilis Zöldút, Pilis Vidéke 
Szövetség…. Sokat dolgoztunk Dobogókő széleskörű fejlesztésén: téli és nyári vonzerők kitalálása, 
terveztetése, pályázatok előkészületeinek megindítása. 
Ebben az évben sajnos későn köszöntött ránk a tél, így az év vége síeltetés nélkül zajlott.
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