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A SMAFC Tfjfut6sportj66rt Alapitvriny 2011. 6vi
KOZH ASZNUSAGI JELENTE S E

(A 2011. 6vi m6rlegbesz6mol6 mell6klete)

Alapitv6nyunkat a Megyei Bir6s6g Pk.A.KH. 50.16411991 sz6mon jegyezte be kcizhasznri
szervezetk6nt.
Alapitv6nyunk alapit6 okiratiiban megfogalmazott celja, a szervezett t6jfut6 sport anyagi 6s
egy6b feltdteleinek biztositiisa.

Az 1997.6vi CLVI. tdrv6ny 19. $ (3) bekezd6sben foglaltak alapjitn a kovetkez6kben tesziink
eleget besz6mol6si kdtelezettsdgtinknek.

Tev6kenys6giink legfontosabb teriiletei:

A szewezett t6jfut6 sport anyagi 6s egy6b felt6teleinek biztosit6sa:
o Versenyeken val6 r6szv6teli lehet6s6g biztositiisa
o Edz6si lehet6s6g biztosit6sa
o Sportoliishoz sziiksdges eszktizok, felszerel6sekbiztosit6sa
o Sportol6k dijaz6sa6s t6mogat6sa.
o A Sportegyesiilet trljfut6 szakosztilly6n beliil kiemelten a di6k 6s szabadid6s

sporttev6kenys6 g t6mo gat6sa.
. Gyermekek 6s di6kok rdszlre amat6r tanfolyamok szervez6se.

A SMAFC T6jfut6 Szakoszt6lya, a Gyor-Moson-Sopron megyei T6jfut6 Sz<ivets6g, a Sopron
V6rosi T6jfut6 Bizotts6g 6ltal rendezett versenyeket mdg tov6bbi 30-40 sportkedvel6
liltogatja, esetenk6nt vfitozo letszitmban, az igazolt versenyz6krjn kiviil. A nem rgazolt
r6sztvevok kozrjtt viszonylag nagy szdmban van gyermek 6s ifiris6gi koru.
Az alapitvdny 2011. dvi kiad6sai az alapit6 okiratban megfogalmazott alapitvdnyi c6lt
szolg6ltak.
Az Alapitvriny vezeto tiszts6gvisel6i az Alapitvan).t61 anyagi juttatrist nem kaptak,
munk6jukat t6rsadalmi jelleggel l6tt6k el.

1. Bev6telek

A2011. 6vr6l k6szitett penzforgalmi besz6mol6nk bev6teli oldal6t elemezve meg6llapithat6,
hogy a bev6telek kizar6lag v6llalkoz6son kivtili tev6kenys6gb6l sz6rmaznak. Legnagyobb
t6tel (172E Ft) p6rtol6ink SZJA lo/o felajitnl6s6b6l a kozponti kolts6gvetds riltal 6tutalt osszeg.
Ezenkivtil az OTP Bank Zrt.-nel vezetett sz6.mliinkon lek<it<itt 1000E Ft 6rtdkri bet6t kamatai
jelentenek kisebb bev6telt. Az alapitvrlnyunknak bev6teli terve nem volt, igy a teljesitds e
szempontb6l nem 6rtdkelhet6.

2. Kiadrisok

A bev6telek biztositottik a kell6 fedezetet
kiad6sunk egy kdzcissdgi s6tor v6sarl6sa volt.
Jelent6ktelen m6rtdkri banki k<ilts6geken
alaptev6kenysd g c6lj ait szolgilltik a kiad6sok.

a kiadrlsok teljesit6s6hez. A legjelent6sebb

6s adminisztr6ci6s kiad6sokon fiil. az



/
3. Ert6kel6s
Megit6l6siink szerint gazdilkodhsunk racion6lis, c6lir6nyos 6s egyben eredmdnyes volt.
P6nzfonilsaink felhaszn6l6sa c6ljaink, feladataink teljesit6se 6rdek6ben ttirt6nt.

Osszegezve meg6llapithat6, hogy a tdmogat6sok, juttatrlsok felhaszn6l6sa a c6loknak
megfelel6en trirt6nt.

Sopron, 2012.04.18.

rium eln<ike
Schlosser Bali.zs


