A MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG
Pénzügyi beszámoló
2005.
A Magyar Táplálkozástudományi Társaság alapszabálya, valamint az 1997.
évi CLVI. - a Közhasznú szervezetekről szóló - törvény kimondja:
19 § (1)

A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló
jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni

19 § (2)

A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos
hatáskörébe tartozik

19 § (3)

A közhasznúsági jelentés tartalmazza
a) számviteli beszámolót
b) a költségvetési támogatás felhasználását
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
d) a célszerinti juttatások kimutatását
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami
pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől
kapott támogatás mértékét
f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek
nyújtott juttatások értékét, illetve összegét
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi
beszámolót
A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki
betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

19 § (4)

Az 2005. éves beszámoló a fenti szempontok figyelembe vételével készült.
A pénzügyi beszámoló 2005. évi adatokat tartalmazza, mivel számviteli
beszámoló lezárt gazdasági évre készülhet
19 § (2)
A MTT legfőbb szerve a Közgyűlés, mely jogosult a közhasznúsági jelentés
elfogadására

19 § (3)
a) A MTT és MTTA könyvelését az ADOKA Bt végzi. A MTT és MTTA
2005. évi számviteli beszámolót határidőre elkészítette, és a
hatóságokhoz benyújtotta. A beszámoló megtekinthető
b) Költségvetési támogatást nem kaptunk
A 2005. évi SZJA 1%-os bevétele 67.270.- Ft, melyet a tudományos
pályázatok díjazására fordítottunk.
c) A MTT és a MTTA vagyonnal nem rendelkezik
d) Célszerinti juttatásban nem részesültünk
e) A Társaság 2005. évben a Nemzeti Civil Alapprogramtól 400.000.- Ft.
működési támogatást kapott, melynek egy része, 238.000.- Ft 2005-ben
került kiutalásra. A pénzt a Magyar Táplálkozástudományi Társaság
Honlapjának kialakítására fordítottuk.
f) A MTT vezetősége és a MTTA kuratórium tisztségviselői díjazás nélkül,
társadalmi tevékenységként végzik feladatukat
A MTT folyószámláját a OTP Bank Rt. IX. ker. Tinódi utcai fiókjában, a
MTTA folyószámláját a Kereskedelmi és Hitel Bank V. Gerlóczi utcai
fiókjában vezetik.
Dr. Tarján Róbert özvegye által létrehozott Tarján Róbert Alapítvány
300.000.- Ft értékű kamatozó kincstárjegyet jegyez, melynek kamatát a
kétévente kiadott Tarján Róbert Emlékérem díjazottja veheti át.
2005.-ben nem került az alapítvány díja kiadásra.
A Társaság 2005.-ban az összeget a 2004. évi hozam összegével megemelte,
illetve kiegészítette, így jelenleg a jegyzett kincstárjegy összege 340.000.- Ft
Kérem a beszámoló elfogadását
Budapest, 2005. október 05.
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