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1.

A szervezet alapadatai

1) Elnevezése:

DELFIN SPORTEGYESÜLET

2) Képviselő:

Dánielné Róth A. Zsuzsanna

3) Székhely:

8000 Székesfehérvár, Bártfai u. 6.

4) Levelezési cím:

8000 Székesfehérvár, Bártfai u. 6.

5) Adószám:

19091952-2-07

6) Közhasznúsági fokozat:

közhasznú

7)Nyilvántartásba vételi végzés száma:

Pk.60.243/89

Jogerőre emelkedés dátuma:1989.07.07
8) A szervezet céljainak rövid leírása:
Az úszás alapjainak elsajátításától az ötkarikás viadalokig eljuttatni a
gyerekeket.

2. Számviteli beszámoló

A Delfin Sportegyesület 2013. évben gazdálkodásáról a számviteli
törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves
beszámolót állított össze.

A mérleg főösszege:

7.372 eFt

A saját tőke:

7.360 eFt

A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete tartalmazza, amely áll
a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból.

3. A költségvetési támogatás felhasználásáról

Adózók SZJA 1 %-os támogatása. Tárgyévben az Egyesület 209 eFt
ilyen típusú támogatást kapott.

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Tárgyévben az Egyesület vagyona
+
+

5.443 eFt tőkeváltozás/eredménytartalék
1.917 eFt tárgyévi eredmény

=

7.360 eFt

A vagyon részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Tárgyévben az Egyesület 0 Ft juttatást fizetett ki. (4. sz. melléklet)

6. A központi költségvetési szervtől elkülönített állami pénzalaptól,
helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és
mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
- Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatától
- MOB-tól
- SZJA 1 %, amelynek összege
- MÚSZ

Összesen:

4.000 eFt
0 eFt
209 eFt
2.063 e Ft

6.272 eFt

7. A vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
- Delfin SE elnöke

645 eFt juttatásban részesült 2013. évben

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
Az egyesület 2013 évben aktívan részt vett a Magyar Úszószövetség „ A
jövő bajnokai” programban, melynek alapja a minél fiatalabb
korosztály bevonása az úszás sportágba, mely rendszerességre,
fegyelmezettségre, kitartásra, egészséges életmódra tanít.
A MÚSZ versenynaptárában feltüntetett országos bajnokságokon
minden korcsoportban indítottunk versenyzőket, akik jó eredményeket
hoztak az egyesület számára.
A nem versenyszerűen úszók rendszeresen házi és régiós versenyeken
vettek részt szintén jó eredményekkel, melyekkel ők is öregbítették
egyesületünk hírnevét.
A székesfehérvári Önkormányzattól pályázati úton „Utánpótlás
nevelésre” nyertünk támogatást, melyet a kitűzött cél szerint
használtunk fel.
A MÚSZ által meghirdetett 3 pályázaton szintén sikeresen nyertünk
támogatást az alábbi feladatokra:
• Minden Gyermek tanuljon meg úszni
• Képzési Akadémia program
• Aranyjelvényes sportági fejlesztési program
Az egyesületünk munkatársai azért dolgoznak elkötelezetten, hogy a
gyermekkor után, fiatalként, felnőttként is járjanak uszodába úszni
legalább heti rendszerességgel.

Kelt: Székesfehérvár, 2014. április 25.

Záradék:
A Delfin Sportegyesület Közgyűlése 2014. május 23-i ülésén elfogadta a
2013. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.
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Egyesületi elnök

