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1. Számviteli beszámoló (cash-flow kimutatás) – egyszeres könyvvitelt vezető egyéb 

szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege – egyszeres 

könyvvitelt vezető egyéb szervezet közhasznú egyszerűsített beszámolójának 

eredménylevezetése (1715/B nyomtatvány) (1. sz. melléklet) 

 

2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 

A Stillmungus Kulturális Alapítvány 2007-ben nem részesült központi költségvetési 

támogatásban.  

 

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

 

Kiadások: 

Nyomtatvány, irodaszer: 1 eFt 

Biztosítás: 56 eFt 

Bankköltség: 13 eFt 

Pályázati díj: 4 eFt 

Egyéb kiadás: 28 eFt 

Gépkocsival kapcs. kiadások: 101 eFt 

Összesen: 203 eFt 

 

 A cél szerinti juttatások kimutatása 

 

Bevételek: 

Támogatás: 45 eFt 

Kölcsön: 150 eFt 

Összesen: 195 eFt 

Vállalkozási tevékenységet az Alapítvány nem végzett.  

 

 

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 

önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek 

szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása, szerződés alapján az 

államháztartás alrendszeriből nyújtott támogatásokról készített kimutatás 

 

A Stillmungus Kulturális Alapítvány 2007-ben nem részesült ilyen támogatásban. 



6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének 

kimutatása 

A Stillmungus Kulturális Alapítvány 2007-ben nem nyújtott sem pénzbeli, sem 

természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek, mert tevékenységüket önkéntesen, 

társadalmi munkában végzik.  

 

7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 

 

Az Alapítvány a tulajdonában lévő gépkocsi díjmentes kölcsönzésével támogatta a 

Jablonczay Lenke Ifjúsági Egyesület, a Boldog Terézia Szakkollégium illetve a Moldvai 

Magyar Csángó Szövetség következő programjait, pl.: 

 Romániai gyerektáboroztatás (kórus és anyanyelvi illetve drámatábor) nyárád-

menti székely gyermekekenek 2007. július 8-13. 

 Románia gyerektáboroztatás Moldvában Diószénben, anyanyelvi tábor, 2007. 

augusztus 8-15. 

 Kapolcs: a Művészetek Völgyében a Déryné Színkör Tükör című előadásának 

támogatása, díszlet és jelmez-szállítás, 2007. július 28.-29.-30. 

Könyvtárfejlesztési munka a Boldog Terézia Szakkollégium számára: a Könyvtámasz 

Alapítványtól nyert könyvekkel, 200 000Ft értékben. 

Szervező munkával segítettük a jótékonysági vásárok rendezését a nyárádmenti 

gyerekek számára. 

Szervező munkával járultunk hozzá különböző kulturális műsorok megrendezéséhez, 

mint Advetni Koncert Romániában Szentjobbon és Debrecenben, Debreceni séta- Szabó 

Magda Debrecenében – irodalmi előadás és séta, stb.  

Részt vettünk a 2007-es Kölcsey-emlékműsoron és koszorúzáson a romániai 

Sződemeteren.  

Részt vettünk a Walk the World az éhezőkért program debreceni szervezésében.  

 

 

 

Debrecen, 2008. március 21. 
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1. Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített 

beszámolójának mérlege és eredménylevezetése (1715/B nyomtatványon) 

 


