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1. Számviteli beszámoló
Az Egyesület a 2010. évi egyszeres könyvviteli nyilvántartása és az érvényes számviteli törvény,
valamint a 224/2000. (XII.l9.) sz. Kormányrendelet alapján készítette el a beszámolót. A 2010.
évi eredmény-kimutatást a jelentés késobbi pontja alatt részletezzük. Mivel az Egyesület 2010.
évben alakult, így bázisadatok nincsenek.
Az Egyesület 2010. évi bevételei és ráfordításai az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés 2010.év

Összes bevétel

3.219
Összes ráfordítás

2.985
Tokeváltozás

234

adatok ezer forintban

2. Költségvetési támogatás
Egyesületünk a Békéscsabai MN Önkormányzatától 201O.07.29-én 30.000Ft összegu
támogatást, nyert el Ifjúsági pályázati támogatás néven, melyet ifjúsági aktív turisztikai
programjaink megvalósítására használtunk fel.

3. Az Egyesület vagyonának alakulása:
adatok ezer forintban

Megnevezés 2010.év

1.

Befektetett eszközök O

2.
Tárgyi eszközök O

3.
Forgóeszközök 234

4.

Követelések

5.

Pénzeszközök 234

6.

Eszközök összesen: 234



Megnevezés 2010.év

1.
Saját toke 234

2.
Egyszerusített mérleg sz. eredmény234

3.

Források összesen: 234

4. Bevételek részletezése:
adatok ezer forintban

Megnevezés 2010.év

Összes közhasznúsági bevétel

3219
1.

Önkormányzati támogatás 30
2.

Lakossági magántámogatás 100

3.
Tagdíj, belépési díj bevétel 50

4.
Közhasznú tevékenység bevétele 3039

5. Ráfordítások részletezése:
adatok ezer forintban

Megnevezés 2010.év

Összes közhasznúsági ráfordítás

2985
1.

Anyagjellegu ráfordítások 2467

2.
Személyi jellegu kifizetések 45

3.

Értékcsökkenési leírás 372
4.

Egyéb ráfordítások 68

5.
Pénzügyi ráfordítás 33

Az anyagjellegu ráfordítások között nagy költséget képviselt az egyesület által szervezett
táborok, kirándulások megvalósulásához étkezési, szállás, utazási és egyéb szolgáltatási
költségek fedezetét biztosító kiadások.
Személyi jellegu ki:flZetés csak a pedagógus kíséronek adott útiköltség-térítés volt.
Értékcsökkenés kis értéku tárgyi eszközök beszerzése kapcsán volt, az egyesület székhelyén
kialakított iroda berendezése, számítógép és berendezési tárgyak beszerzési költsége jelenik meg.
Egyéb ráfordítások között a horgásztáboroknak kötelezo horgászengedélyek 65 ezer Ft,
kifizetett idegenforgalmi adó 3 ezer Ft került elszámolásra.
Pénzügyi ráfordítás soron a bankszámla vezetés költsége jelenik meg.

6. Cél szerinti juttatás
Egyesületünk nem nyújtott cél szerinti juttatást, így e soron nem történt kifizetés.

7. Vezeto tisztségviselok javadalmazása:
Az Egyesület vezeto tisztségviseloi semmilyen anyagi juttatásban nem részesültek.

8. Közhasznú tevékenységrol rövid tartalmi beszámoló
Az Egyesület által végzett közhasznú tevékenységek nagyvonalakban a következok voltak 2010
ben:

Egyesületünk ismeretterjeszto kirándulásokat, természeti túrákat szervezett és bonyolított le mind
Magyarország, mind a környezo szomszédos országok tájain, településein.
Ezeken a kirándulásokon nem csak egyesületünk tagjait hanem minden érdeklodot szeretettel
vártunk.



Az iskolai idoszak végén természeti és környezetismereti programokat szerveztünk és
bonyoIítottunk le.
Nyári tematikus táborainkban sok gyermek vett részt, ahol a környezetre és természetre való
nevelésen túl, a mozgáskultúrát és személyiséget fejleszto színes programokkal vártuk az ifjú
táborozókat.

Békéscsaba, 2011. 04. hó 21. nap

A jelentést összeállította: Berczi Sándorné
elnökhelyettes

A jelentést jóváhagyta:

SZAZLÁBÚ EGYESÜLET
Békéscsaba, Székely M. u. 61.

Adószám: 18020883-1-04
8zsz.: 11733003-20120564

~~(~ L -L-..--.',--...C>'---
Zanócz Szilvia
elnök

Záradék:
E közhasznúsági jelentést a Százlábú Egyesület 2010. 04.hó 22.-ei ülésén
elfogadta. A224/2000.(XII.19)sz. Kormányrendelet alapján készített
beszámoló megtekintheto az Egyesület székhelyén (Békéscsaba, Székely M.
61.) és a www.szazlabu.huinternetes honlapon.


