Közhasznúsági jelentés
Az Egyesület 2006 novemberében alakult. A Vas Megyei Bíróság 2007. január 25.-én PK.60.138/2006/4.
számú végzés alapján vette nyilvántartásba, amely 2007. február 15-én emelkedett joger re.
Besorolása: Közhasznúsági fokozat.
A Mérleg-eredménylevezetés a következ 2012. évi adatokkal rendelkezik.
A mérleg f összeg: 277 ezer Ft
Befektetett eszközökkel az Egyesület nem rendelkezett.
Házi pénztár 2012.12.31-i záró állománya 156 ezer Ft, bankszámlaszámon lév 2012.12.31.-i záró
állomány: 121 ezer Ft
Saját t ke összetétele:
A 2011. éves eredménytartalékból ( 228 ezer Ft ), valamint a tárgyévi közhasznú tevékenységb l
származó nyereségb l ( 49 ezer Ft ) áll. A Saját t ke változás mértéke az el
évhez képest 63 ezer Ft.
2012.12.31.-én nem volt rövid lejáratú kötelezettsége az Egyesületnek.

Az. Egyesület vállalkozói tevékenységet 2012-es évben nem folytatott, ÁFA körbe nem tartozott, ÁFA-s
tevékenységet nem végzett. Befektetett eszközökkel, készletekkel nem rendelkezett. Könyvelését a kett s
könyvviteli szabályok szerint vezeti.

1. Költségvetési támogatás felhasználása:
Az Egyesület a 2012-es évben költségvetési támogatásban nem részesült.

2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
2012-es évben az alábbi forgalom mutatkozott:
Bevételek:
Tagdíj befizetés:
Vállalkozástól kapott támogatás:
SZJA 1%
Pályázaton nyert támogatás:

ezer Ft
150
0
212
0

Helyi önkormányzattól kapott támogatás:
Kapott kamat
Összesen:

Kifizetések:

0
3
365

ezer Ft

Sportfelszerelés
Terembérlet
Nevezési díj, pályázati díj, igazolási díj
Sportszolgáltatás
Hatósági díjak
Bankköltség
Biztosítási díj
Egyéb költség
Cél szerinti juttatás

0
170
84
22
0
2
35
3
0

Összesen:

316

3. A cél szerinti juttatások kimutatása:
Az Egyesület 2012. évben cél szerinti juttatást nem nyújtott más szervezet részére.
4. Központi költségvetési szervt l, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a
kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az
egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveit l kapott támogatás mértéke:
Az Egyesület a fent megjelölt szervezetekt l, intézményekt l a 2012-es évben támogatásban
nem részesült.

5. A közhasznú szervezet vezet tisztségvisel inek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:
Az Egyesület a 2012-es évben tisztségvisel i részére kölcsönt nem nyújtott, bért, tiszteletdíjat,
egyébjövedelmet, valamint költségtérítést nem fizetett ki.

A közhasznú tevékenységr l szóló rövid tartalmi beszámoló:
Az Egyesület f bb közhasznú tevékenysége a tömegsport és min ségi kosárlabda tevékenységek
fejlesztése, támogatása, sportolási lehet ségek biztosítása valamint az egészséges életmód népszer sítése,
kosárlabda versenyek szervezése, lebonyolítása. A népszer sítésnek köszönhet en 2012.évben 12 f
csatlakozott az egyesülethez.
A m ködéséhez szükséges bevételek a tagdíjakból, a pályázaton elnyert összegekb l, valamint az
SZJA 1%-ból tev dik össze. Mivel az Egyesület anyagi lehet ségei a kiadásaihoz mérten sz kösek,
ezért a közhasznú alaptevékenység körébe tartozó célokat még nem tudta teljes mértékben kibontakoztatni.
Az Egyesület 2012. évben befektetett eszközöket, készleteket nem vásárolt, vállalkozási tevékenységet
nem folytatott.

Szombathely, 2013. január 31.
-------------------------------Szakály Balázs

