
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 jogerőre. Besorolása: Közhasznúsági fokozat.
A Mérleg-eredménylevezetés a következő 2008. évi adatokkal rendelkezik.
A mérleg főösszeg: 49 ezer Ft
Befektetett eszközökkel az Egyesület nem rendelkezett.
Házi pénztár 2008.12.31-i záró állománya 9 ezer Ft, bankszámlaszámon lévő 2008.12.31.-i záró
állomány: 40 ezer Ft
Saját tőke összetétele:
A 2007. éves eredménytartalékból ( 12 ezer Ft ), valamint a tárgyévi közhasznú tevékenységből
származó eredményből ( 24 ezer Ft ) áll. A Saját tőke változás mértéke az előző évhez képest 24
ezer Ft. 2008.12.31.-én 13 ezer Ft rövid lejáratú kötelezettsége volt az Egyesületnek, ami
szállítói tartozásból adódik.

Az. Egyesület vállalkozói tevékenységet 2008-as évben nem folytatott, ÁFA körbe nem tartozott,
ÁFA-s tevékenységet nem végzett. Befektetett eszközökkel, készletekkel nem rendelkezett.
Könyvelését a kettős könyvviteli szabályok szerint vezeti.

1. Költségvetési támogatás felhasználása:
Az Egyesület a 2008-as évben költségvetési támogatásban nem
részesült.

2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

2008-as évben az alábbi forgalom mutatkozott:
 Tagdíj befizetés: 130 ezer Ft
 Vállalkozástól kapott támogatás: 50 ezer Ft
 Kifizetések
 Terembérlet 84 ezer Ft
 Nevezési díj 27    ezer Ft
 Sportszolgáltatás 18    ezer Ft



 Hatósági díjak 10   ezer Ft
 Bankköltség 6 ezer Ft
 Egyéb költségek 9 ezer Ft
 Cél szerinti juttatás 2 ezer Ft

3. A cél szerinti juttatások kimutatása:
Az Egyesület cél szerinti juttatás keretében 2000 Ft-ot adományozott a Vas Megyei
Kosárlabda Utánpótlásért Alapítvány javára. További juttatásokat, anyagi eszközök
hiányában az egyesület nem tudott nyújtani.

4. 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 mértéke:

Az Egyesület a fent megjelölt szervezetektől, intézményektől a 2008-as évben
támogatásban nem részesült.

5. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:

Az Egyesület a 2008-as évben tisztségviselői részére kölcsönt nem nyújtott, bért,
tiszteletdíjat, egyébjövedelmet, valamint költségtérítést nem fizetett ki.

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:
Az Egyesület főbb közhasznú tevékenysége a tömegsport és minőségi kosárlabdatevékenységek
fejlesztése, támogatása, sportolási lehetőségek biztosítása valamint az egészséges életmód
népszerűsítése, kosárlabda versenyek szervezése, lebonyolítása.
A működéséhez szükséges bevételek nagy részét a Tagok a tagdíjból bocsátottak
rendelkezésre. Ezenkívül az Egyesület 50 ezer Ft támogatásban is részesült. Mivel az
Egyesület anyagi lehetőségei a kiadásaihoz mérten nagyon szűkösek, ezért a közhasznú
alaptevékenység körébe tartozó célokat még nem tudta teljes mértékben kibontakoztatni. Az
Egyesület 2008. évben befektetett eszközöket, készleteket nem vásárolt, vállalkozási
tevékenységet nem folytatott.



Szombathely, 2009. május 17.
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