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I. Számviteli beszámoló
2012. évben realizált bevételek

1. Közhasznú tevékenység bevételének részletezése:





Közhasznú tevékenységből befolyt összeg: 413.000,- Ft
Vállalkozóktól, magánszemélyektől kapott támogatás: 914.000,- Ft
Szja 1% kiutalt összege: 0,- Ft
Lekötött betét, ill. folyószámlán elszámolt kamat: 0,- Ft

2. Támogatások, egyéb bevételek:





A Szövetség önkormányzattól támogatásban nem részesült.
A Szövetség költségvetési támogatásban nem részesült.
Pályázaton elnyert összegek: 0,- Ft
Egyéb bevételek/ Tagdíjak bevétele: 720.000,- Ft

2012. évben realizált kiadások
1. Működési jellegű kiadások
 Anyagköltség: A Szövetség anyagköltségei között sorolja fel a versenyekre beszerzett
érmék, kupák, oklevelek közvetlen költségét is.
 Szolgáltatások: A Szövetség alapvetően a versenyek lebonyolításával, felügyeletével
kapcsolatosan vett igénybe szolgáltatásokat.
Ilyen
költségek
jellemzően:
a
2012.
évben:
grafikakészítés/tervezés,
emlékérmék/oklevelek, versenybírói díj, medence bérlet, egészségügyi készenléti díj.
 Értékcsökkenés: a szervezet mint az a beszámolójából is kiderül nem rendelkezik olyan
tárgyi eszközzel, melynek kapcsán értékcsökkenési leírási kötelezettsége keletkezett volna
2012. évben.
 Személyi jellegű kifizetés: A vezető tisztségviselők tevékenységükért az elmúlt évek
szemléletét követve semmilyen díjazásban nem részesülnek, tevékenységüket saját
költségükön társadalmi munkában végzik.
 Egyéb költséggel, mely a fentiekben nem lett részletezve a Szövetség nem rendelkezik.
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II. Költségvetési támogatás felhasználása:
A Szövetség 2012. évben költségvetési támogatásban nem részesült, így arról kimutatás,
elszámolás nem készült.

III. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
A Szövetségnek vagyona nincs, így annak felhasználása nem történt meg, kimutatás,
elszámolás erre vonatkozóan nem készült.

IV. Cél szerinti juttatások kimutatása:
A Szövetség cél szerinti juttatásban nem részesült. Ennek következtében erre vonatkozóan
elszámolás, kimutatás nem készült.

V. Központi költségvetési szervtől, elkülönített pénzalaptól, helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek
szerveitől kapott támogatások kimutatása, elszámolása:
A Szövetség központi költségvetési szervtől, elkülönített pénzalaptól, helyi önkormányzattól
vagy települési önkormányzatok társulásaitól és ezek szerveitől támogatásban nem részesült.

VI. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások
értéke, összege:
A vezető tisztségviselők tevékenységükért az elmúlt évek szemléletét követve semmilyen
díjazásban nem részesülnek, tevékenységüket saját költségükön társadalmi munkában végzik.
Kimutatás, elszámolás nem készült.

VII. 2012. évi közhasznú tevékenység bemutatása
Szövetségünk a közhasznú célok megvalósítására pályázati úton nyert támogatást, NEA-MA12-M- 1083(működési), NEA-MA-12-SZ-468, de a a támogatási összegek késői megérkezése
miatt, a kapott pályázati támogatás a 2012. évi pénzügyi beszámolóban nem jelenik meg.
Szövetségünk a pályázatban kitűzött célokat megvalósította, saját erő felhasználásával, a
pályázatban leírt események megszervezésével, költséghatékony működéssel.
Az események megszervezéséhez szervező bizottságot alakítottunk, kik felelősek voltak a
helyi rendezvények szervezésért, lebonyolításáért. Kellő szakmai tapasztalattal, hozzáértéssel
végezték munkájukat, mely a sikeres versenyek, sportnapok eredményességét, sikerét
eredményezte.
Sikerült a helyi civil szervezetek, már meglévő kapcsolatai révén sportági bemutatókat,
versenyeket, sportoktatásokat tartani, mely a helyi adottságok figyelembe vételével, a
városokban fellehető és végezhető sportágak lehetőségeit kínálta. Így nem csak az úszás
népszerűsítése, hanem más sportágak / vizi-torna, aqua fittness, Zumba aerobik, karate,
íjászat, vízi labda, asztalitenisz, kosárlabda, gyaloglás, futás, strand röplabda, akadályverseny,
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evezés, családi váltóversenyek, petanque bemutatása és kipróbálása is adott volt. A
rendezvényeken sikerült a helyi fogyatékkal élők segítését végző szolgálatok, intézmények,
egyesületek segítségével tagjaikat bevonni a sportágválasztó napok egyes helyszíneire, a
versenyeken, bemutatókon való részvételre.
Egészségügyi méréseket, állapotfelmérést végeztek az általunk felkért szakemberek, kik a
mérések mellett a szükséges tanácsokkal is ellátták az érdeklődőket.
Több, rendezvényeinken résztvevő civil szervezet a gyermekek számára kulturális, kézműves
lehetőséget is kínált.
A szenior versenyzők családjain kívül nagy létszámban jelentek meg a családok, versenyeztek
és töltötték el napokat aktív mozgással. Úgy gondoljuk az ingyenes részvételi lehetőség a
hátrányos helyzetűek sportolási lehetőségét is segítette.
Fontos lenne e hagyományt folytatni, az év többi részében is biztosítani hasonló
rendezvényeket, a sportolási szokások kialakítására, a több generáció együttes mozgási
lehetőségének biztosítására, a kedvezményes, ill. ingyenes részvételi lehetőség
megteremtésére, mellyel nagyban elősegíthetnénk a helyi, kistérségi lakosság rendszeres
mozgását.
A szövetség és egyesületei azon lesznek, hogy az ország más területein hagyományosan
megrendezésre kerülő szenior úszóversenyek, családi életmódváltó napokkal kiegészülve
folyamatosan sportolási, mozgási lehetőséget biztosítsanak a későbbiekben is minden
korosztály számára, mely segítené a lakosság egészségi állapotának javítását, a mozgásgazdag
életmód elterjesztését.

Záradék
Tárgyévi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a jelentéshez csatolva. A jelentés az
elnökség által megőrzésre kerül azzal, hogy abba bárki betekinthet, illetve saját költségére
másolatot készíthet.
Kelt: Kecskemét, 2013. április 12.
Csaba László
elnök

