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1.

számviteli beszámoló

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása

A számviteli beszámoló aközhasznűsági jelentés mellékleteként,azzal együtt tekinthető meg.
1.2.

Könywizsgálat

A tárgyévi számviteli beszámoló
2.

adatai könywizsgálattal

nincsenek alátámasztva.

A szervezet bemutatása

2.1. Etérhetőség

A

szervezet

elérhetősége: Nyíregyházi Kosársuli

Utánpótlás Kosárlabda Egyesület

4400 Nyíregyháua, Semmelweis u. 3.
Tel: +36 42 453 808, +36 20 942 4I8I
Fax: {36 42 454 1B3

farkasinszki@farkasinszkikft.hu
web: nyiregyhazikosarsuli.egzinet.hu
e-mail

:

2.2. Azonosító adatok

A

szervezet más szewezetnek nem tagja. A Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület
besorolása, a regisztráciőt végző szery neve, a szewezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az
alábbiak: Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Bíróság
Pk: 60.064/2001
Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület
4400 Nyíregyhéua, Semmelweis u. 3.

2.3. Tevékenység általában

A Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület 2000

évben jött létre. Az alakulás cé7ja, a

szerv ezet főbb tevékenységei az alábbiak:

Az Egyesület aközhasznú szervezetekről szőlő 1997. évi CLVI. Törvény 26.§. c./I-4-10-i1-

I3-I4, pontjaiban meghatározott kiemelkedően közhaszní tevékenységkéntegészségmegőrzés,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés,ismeretteq'esztós, gyermek - és ifiúságvédelem, gyermek
és ifiúsági érdekképviselet,hátrányos helyzetú csoportok társadalmi egyenlőségének
elősegítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határontúli
magyarsággal kapcsolatos tevékenységeket végzi, - elsősorban - a sport területén (kosárlabda

utánpótlás).

2.4. Kőzhasznú tevékenység

A szervezettárgyévikőzhasztű
alábbiakban foglalható össze

tevékenysége - annak tartalma, volumene, je7lemzői, körülményei - az

:

a.) A közoktatásről szőlő, módosított 1993. évi LXXX. Törvény l.§-ában meghatározott
iskolai nevelés és oktatás, valamint a sportról szőlő 1996. évi LXIV. Törvény 2-3 §-aiban
meghatározott feladtok, amelyekről a közhasznu szervezetekről szőlő 1997. évi CLVI.
Törvény 5.§. a. pontja, illetve a fenti jogszabáIyok alapján a helyi önkormányzatnak, illetve
valamely állami szervnek, mint közfeladat ellátásáról kell gondoskodnia.
Nyíregyhazi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda
Egyesület
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b.) Az Egyesület célja továbbá az egészségeséletmódra nevelés a rendszeres sportolás pozitiv
hatásainak felhasználásával, a gyerekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének elősegítése a
korosztályok élettani sajátosságainak figyelembe vétekével,valamint a kosárlabda sporlág
szélesköni népszenisítése.
c.) A fiatal sportolók folyamatos edzési és versenyeztetési lehetőségeinek biztosítása kulturált
körülmények között, hozzáértő szakemb erek s egíts égével.

Egyesület együttműködik és a céllai eléréseérdekében közös edzési és versenyeztetési
lehetőséget kíván teremteni ahaíárontúli szomszédos területek iskoláival, sportolóival illetve a KeletMagyarországon élő nemzetiségi, etnikai és hátrányos helyzetti fiatalok sportolása, társadalmi

e) Az

esélyegyenlőségének elősegítése érdekében.

2.5.

A

A

szeíyezet vezetése

szervezet döntési struktúráj ának, vezetésének, képviseleténekfőbb j ellemz ői, a vezető tisztségviselők

adatai az alábbiak:

A legfelsőbb döntéshozó szerv a küldöttközgyűlés.
A küldöttgytílések közötti időben az elnökség gyakorolja az egyesület irányitását, az operativ munkát
az egyesület elnöke végzi. Az egyesület elnöke Farkasinszki Gyula, az elnökség tagaiGömzénéLajsz
Angéla és Tatai Tímea.

Az egyesület ellenőrzését az Felügyelő Bizottság végz| Elnöke Katonáné Eszenyi Ildikó, tagjai Pappné
Csegény Veronika és Molnárné Mészáros Agnes.
2.

6. Fo

glalkoztatottak

A szervezet foglalkoztatási helyzetének főbb jellemzői az alábbiak:
Az egyesületz}Il,július 01.{ől 1 fő főfoglalkozású edzőt alkalmaz, Atovábbi feladatokatmegbizási
jogviszonyban 6 fő látla el, illetve további 10 fő önkéntes aktivista tevékenykedik az egyesületnél
térítésmentesen.

3. költséevetési támogatások felhasználása
3. 1.

A

Költségvetési támogatások

b

emu tatása

szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett.

jellemzői az alábbiak:

NCA

A

kapott költségvetési támogatások

100.000 Ft

Wesselényi kőzalapitv ány 1 40.000 Ft

TAO támogatás 25.397 ,841 Ft
SZJAI%222,247 Ft
3.

2. Költs

A

é gveté

si támogatás

o

k felh

as zná|ás a

tárgyévi kiadások fedezetéül részben költségvetési támogatás szolgált.
fe lhas znál ás ának r é szletei az alább iak:

A

költségvetési támogatások

től, az SZJA 1 % - ből és a Wessel ényi Közalapítványtól kapott támogatás működésre került
felhasználásra. Az ezzel kapcsolatos elszámolások az egyesület székhelyénelőre bejelentett időpontban
megtekinthetők.
Közhasznúsági jelentés
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A TAO

támogatásból befolyt összeg felhasználása folyamatos, a támogatási kérelemben foglaltaknak
megfelelően alakul. Atámogatási kérelem megtekinthető az alábbi linken:

http:llnyiregyhazikosarsuli.egzinet.hllclkU4910/spoftagfejlesztesi_terv

4.

A táreyévi eazdálkodás bemutatása

4.1. Bevételek

Kapott támogatások

A

Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület tárgyévi kapott támogatásait mutatja be
támo gatás onként az al ább i táblázat:
P á|y

ázati úton elnyert támogatások

A szervezet á|ta| a tárgyévben pályázati úton elnyert támogatások főbb jellemzői az alábbiak:
Az egyesület 2011. évben a központi költségvetésből kapott támogatásokat nyerle el pályázati
E

űton.

gyéb p ály ázaton nem szerep eltiink.

Tagdíj ból származő

b

evételek

A tárgyévi tagdíjből származő bevételek alakulása

és ftíbb jellemzői az alábbiak:

Tagdíjbevételnnk 2.775.500 Ft volt, melynek jellemzője a ftzetési fegyelem ,,lazasága" és amelyen a
jövőben jelentősen javítani szükséges. Sajnos a támogatások ellenére is egyre nő azok száma akik a
tagdíjkötelezettségüknek szociális helyzettik miatt nem tudnak eleget íenni, ezért felvetttik a kapcsolatot
Az úánpőtlás kosárlabdázásáért Alapítvánnyal, akik lehetőségeikhez mérten támogatlák ezeknek a
gyerekeknek a sportolását.

Egyéb támogatói adományok:
Adományok vonatkozásában magánszemélyektől és cégektől is kaptunk adományt, ami jelentős
mértékbensegítette egyesülettinket eredményei elérésében.Ezen adományok együttes összege 2011
évben 1.260.000 Ft volt.

4.2.

Kiadások

Közhasznú tevékenységműködési költségei

A

közhasznú tevékenységhezkapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek

elszámolásra.

4.3.

A tárgyévi gazdálkodás értékelése

Közhasznúsági cél telj esülése

A

szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységéta tárgyévben közhasznú

5.

köszönetnyilvánítás

céljának megfelelően Látta el.

5.1. Köszönet

a támogatőknak

A Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület ezíton fejezi köszőnetét mindenkinek, aki
tevékenységénekellátáshoz atárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítségetnyújtott.
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