KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a
Szt. Márton Ifjúsági és Vízisport Egyesület
2018. évi
Egyszerűsített Éves Beszámolójához

1. Számviteli beszámoló
1.1 A számviteli beszámoló bemutatása
A számviteli beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.
1.2 Könyvvizsgálat
A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
1.3 Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz
A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni, pénzügyi és
jövedelmezőségi helyzetéről megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítő
információk közlése nem szükséges.

2. A szervezet bemutatása
2.1 Elérhetőség
A szervezet székhelye: 2318 Szigetszentmárton, Duna utca 4/b.
E-mail cím: martonivizesek@gmail.com.
2.2 Azonosító adatok
A szervezet más szervezetnek nem tagja.
A szervezet neve: Szt. Márton Ifjúsági és Vízisport Egyesület.
A szervezet rövidített neve: Szt. Márton Egyesület.
A Pest Megyei Bíróság a szervezetet a 4.Pk.60.519/2010/4. számú végzéssel TE-6027
szám alatt 2011. 02. 28-án nyilvántartásba vette.
A Szt. Márton Egyesület közhasznú szervezet az 1997. évi CLVI tv. 26.§ c) 4. 5. 8. 9. 10.
13. 14. és 19. pontjában foglaltaknak megfelelő tevékenységére figyelemmel.
A társadalmi szervezet tevékenységi köre: 2. sporttevékenység.
2.3 Tevékenység
A szervezet célja, hogy a felnőtt korosztály bevonásával segítse és támogassa a
gyermekek és az ifjúság sportéletét (helyi csónakház fenntartása és fejlesztése, vízitúrák,
versenyek és más programok szervezése) és ezzel hasznos alternatívát nyújtson a
szabadidejük eltöltéséhez, megismertesse velük a vizes élet hagyományait, illetve a vízi
közlekedés és a vízisportok szabályait, a környező táj és természet közös felfedezése
révén pedig hozzájáruljon a környezettudatos és természetszerető, egymással szolidáris,
testileg és szellemileg egészséges jövő nemzedék neveléséhez. Az egyesület
tevékenységét a helyi általános iskola nevelési és oktatási céljaihoz illeszkedve, az
iskolával szoros együttműködésben fejti ki. Az egyesület aktív segítő szerepet vállal a

helyi közösségi életben, valamint kapcsolatot kíván kiépíteni más hazai és külföldi
iskolákkal, illetve vízi sport szervezetekkel.
2.4 A szervezet vezetése, felépítése
Elnök: Bíró Csaba
Elnökhelyettes: Kovács Zoltán
Titkár: Vadnai Zoltán
Az Elnökség tagjai: Bencs Tamás, Martz Mátyás

3. A vagyon felhasználása
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi
Megnevezés (eFt)
Induló tőke
Tőkeváltozás
Vállalkozási eredmény
Tárgyévi.eredmény

Előző év
1251

220

Tárgyév Változás eFt
1471
220

206

-14

4. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása
4.1 Bevételek
Az egyesület tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az
alábbi táblázat:
Támogató
Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználása
Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap
Helyi önkormányzatok és szervei
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei
Alapító
Magánszemélyek támogatása

Összeg eFt
247

Összesen:

Pályázati úton elnyert támogatások
Közhasznú tevékenység bevételei
A Szt. Márton Egyesület a tárgyévben közhasznú tevékenységből 0 e Ft bevételt ért el.

200

50
497

Egyéb közhasznú bevételek
A szervezet közhasznú tevékenységének egyéb tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi
táblázat:
Juttatás
Magánszemélyek támogatása
Tagdíj
Kapott kamat
Összesen:

Összeg (eFt)
100

100

Vállalkozási tevékenység bevétele
A Szt. Márton Egyesület a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.
5.2 Kiadások
A szervezet által a tárgyévben nyújtott cél szerinti juttatásokat mutatja be az alábbi táblázat:
Költségek
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb
Összesen:

Összeg (eFt)
327
0
64

391

Kiadások – vezető tisztségviselők juttatásai
2018 évben az egyesület személyi jellegű kifizetést nem eszközölt, a vezető tisztségviselők
juttatásban nem részesültek.
Kiadások – közhasznú működési költségek
A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint
kerültek elszámolásra.
Kiadások – vállalkozási tevékenység ráfordításai
2018 évben a Szt. Márton Egyesület vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.3 A tárgyévi gazdálkodás értékelése
Az egyesület a létesítő okiratában meghatározott tevékenységét a tárgyévben céljainak
megfelelően látta el. A gyermekek eveztetése hagyományos feladat.
A helyi általános iskola tanulóit vendégül láttuk azért, hogy megismerhessék az egyesület
által nyújtott lehetőségeket.
A vizesblokk tetejének zsindelyezését, a stéghez való lejárat kiépítésének földmunkáit, a
kerítés átfestését az egyesület tagjai végezték társadalmi munkában.

Szigetszentmárton, 2019. 05. 02.

Bíró Csaba
elnök

