KŐZHASZNUSÁGI JELENTÉS
a Dunakeszi MÁV Sporthorgász Dunakeszi MÁV Sporthorgász Egyesület
2008 évi gazdálkodásáról

1. Az egyesület bemutatása

1.1 Alakulás, az egyesület célja

Az egyesület többször módosított alapító okirata alapján működik, a közhasznú szervezetekről
szóló 1997 évi CLVI tv alapján közhasznú szervezet. Közhasznú jogállását a Pest Megyei Bíróság
2002.03.26.-án Pk60147/1989 számon tartja nyilván.
Az egyesület működési területe Dunakeszi.

1.2,

Az egyesület célja:
a társadalom és az egyesület tagjainak közös érdekeit megvalósító közhasznú
tevékenység, ezen belül:

1.2.1.

a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
útján,

1.2.2.

sporthorgászat utján biztosítani a tagok és családtagjainak kulturált pihenését,

1.2.3.

horgászengedéllyel rendelkező tagok és nem tagok részére kedvező horgászati lehetőség
biztosítása,

1.2.4.

a horgászoknak a társadalmi rend megbecsülésére, a társadalmi együttélés és a
horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet
szeretetére és védelmére való nevelése,

1.2.5

tagjai horgászérdekeinek képviselete,

1.2.6.

a természetvédelem, állatvédelem és környezetvédelem,

1.2.7.

a kezelésében lévő terület vízpartjainak, vízszabályozó létesítményeinek, valamint a
területet övező útjainak karbantartása, felújítása.

1.3.

Az egyesület tevékenysége:

Az egyesület vállalkozói tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az egyesület a gazdálkodása során
elért eredményét nem osztja fel és azt kizárólag a jelen alapszabályban meghatározott
céljainak elérésére fordítja. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást semmilyen formában nem
nyújt.

Az egyesület a 2-es pontban meghatározott célkitűzések érdekében:
1.3.1.

biztosítja tagjai részére a rendszeres egyesületi élethez szükséges
feltételeket, ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat és más
rendelkezéseket.

1.3.2.

korszerű halgazdálkodást folytat a kezelésében lévő vízterületen.

1.3.3.

biztosítja a halállomány védelmét, valamint a horgászatra vonatkozó
jogszabályok, előírások és az Országos Horgászrend szabályainak
megtartását.

1.3.4

segíti a hatóságokat az orvhorgászat elleni küzdelemben,
valamint a vizek tisztaságának megőrzésében és a természetvédelemben.

1.3.5

rendszeres lehetőséget biztosit tagjai számára a horgászati szakismereteik
gyarapítására.

1.3.6.

horgászversenyeket és egyéb rendezvényeket szervez.

1.3.7

napijegyes tavat és horgásztanyát tart fenn.

2.1. Az egyesület közhasznú jogállása

(1) Az egyesület tevékenysége során az alábbi – az 1997. évi CLVI Tv. 26.§ (c) pontjában
felsorolt- közhasznú tevékenységet folytatja: 14. (sport).
(2)a)Az egyesület tevékenysége során biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhessen
közhasznú szolgáltatásaiból;

b) vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat
nem veszélyeztetve végez;

c) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban
meghatározott tevékenységére fordítja;
d)

közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és

azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

2.3.

A tevékenység folytatása
Az egyesület 2008 évben működött és a mérlegkészítés napjáig a tevékenység
folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn. Az egyesület a belátható
jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a
működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

3. A számviteli beszámolóhoz kapcsolódó kiegészítések

3.1. Könyvvezetés módja
A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása
megbízott külső szolgáltató feladata.
3.2. Könyvvezetés pénzneme
A gazdálkodó könyveit magyar nyelven, forintban, az egyszeres könyvvitel elvei és
szabályai szerint vezeti.
3.3. Könyvvizsgálat
A tárgyévi beszámoló adatai az Dunakeszi MÁV Sporthorgász Egyesület ellenőrző
bizottsága ellenőrizte, és azt rendben találta.
3.4. Beszámoló formája és típusa
Az egyesület a tárgyidőszakra a számviteli törvény és a 224/2000 (XII.19.)
kormányrendelet szerint az egyéb szervezetekre vonatkozó közhasznú egyszerűsített
beszámolót készít.
3.5. Beszámolási időszak
Jelen beszámoló a 2008. január 1. - 2008. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg
fordulónapja 2008. december 31.

3.6. Értékcsökkenési leírás elszámolása
Értékcsökkenési leírás módja
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható
használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és
a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési(bruttó)
értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan
(lineáris leírási módszerrel) történik.
Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása
Az 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi
termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavétel évében értékcsökkenési
leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési
leírást tervezni nem kell.
3.7. Ki nem emelt tételek értékelése
Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek
értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.
3.8. Leltározási szabályok
Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik, a leltározás
szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.
3.9. Pénzkezelési szabályok
A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés
szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.
3.10. Eltérés a törvény előírásaitól
A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a
törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.
3.11. Tájékoztató adatok
3.11.1. Bér- és létszámadatok
Létszámadatok
A

Dunakeszi

foglalkoztatott.

MÁV

sporthorgász

Egyesület

a

tárgyévben

munkavállalót

nem

Béradatok
A tárgyévben bérköltség nem került elszámolásra.
Személyi jellegű egyéb kifizetések
A tárgyévben egyéb személyi jellegű kifizetés tiszteletdíjként történt.
3.12. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok
A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése
elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény kimutatásban történő
bemutatásához.
4. A közhasznú tevékenység bemutatása

4.1. A vagyon felhasználásának kimutatása
Az egyesület a tárgyévi bevételeit, valamint a rendelkezésre álló nyitó pénzeszközeit
alapító okirata szerinti céljai megvalósítására fordította.

Mérlegtétel (eFt) 2008

Változás
Nyitó

A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III.Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

Növekedés

19925
0

0

19925
0

0

3886

Csökkenés

átsorolásból

Záró

1354

0

18.571

0

0

0

1354

0

18571

0

0

0

1091

0

2795

I. Készletek

0

0

0

0

0

II. Követelések

0

0

0

0

0

III.Értékpapírok

0

0

0

0

0

IV. Pénzeszközök

3866

1091

0

2795

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

23811

2445

0

21366

Az egyesület könyv szerinti vagyona 21366 e Ft.

Tárgyévi pénzügyileg rendezett bevétel 16923 eFt, végleges pénzkiadások 18064 eFt
ebből tárgyi eszköz beszerzés nem történt, tárgyévi működési költségek, szabadidős és
sportrendezvények költsége 348 eFt.

Az elszámolt értékcsökkenés 1.354 eFt, tárgyi eszközök fordulónapi nettó értéke 19.925
eFt. A készpénz, bankbetét összege 3.775 eFt, készpénzről szóló követelés, értékpapír,
ingatlanvagyon, egyéb vagyoni értékű jog nincs az egyesület tulajdonában.

4.2. Tárgyévi bevételek, költségvetési támogatások, cél szerinti juttatások, központi
költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól kapott
támogatások értéke és azok felhasználása

Bevételek:
Az egyesület összes bevétele 16.923 eFt 2008 évben.
Ebből 96 eFt támogatást kapott közhasznú célú működésre, sport, szabadidő
rendezvények megszervezésére, illetve SZJA 1 % 126 e.Ft
Tárgyévi

tagdíjbevétel

15.406

eFt,

horgászati

napijegy

értékesítés

765

eFt,

horgászversenyek bevétele 1.123 eFt, szálláshely értékesítés 154 eFt.

Kiadások, ráfordítások
Az

egyesület

tárgyévi

bevételeit

a

működési

költségekre,

szabadidős

és

sportrendezvények megszervezésére fordította 80 eFt értékben.
Az egyesület 2008 évben más szervezeteknek és személyeknek támogatást nem nyújtott.

Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások /halasítás/

8.392 eFt:

igénybevett szolgáltatások költségei/karbantartás, bérlet,villany, stb/

3.879 eFt

Egyéb szolg. költségei /Versenyek, rendezvények,
hirdetés stb./költségei:

1.629 eFT

4.3. Vezető tisztségviselők
A beszámoló aláírója
Az éves beszámolót, közhasznúsági jelentést az egyesület képviseletére jogosult alábbi
személy köteles aláírni: Kertész Károly egyesületi elnök
Vezető tisztségviselők munkadíja
A vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért az üzleti év után
semmiféle járandóságban nem részesültek.
Vezető tisztségviselők egyéb juttatásai
Az

egyesület

vezető

tisztségviselői,

a

felügyelő

bizottság

tagjai

azok

közeli

hozzátartozói az üzleti évben semmiféle előleget, kölcsönt nem kaptak, nevükben
garancia vállalására nem került sor, munkabérben, díjazásban tevékenységükért nem
részesültek.

2009 febr. 16
Kertész Károly
Elnök

