áért''Alapítvány
''Keszthely Város KézÍlabdasportj
83ó0 Keszthe1y'Gagarin u. 62.

2011.évi
Közhaszrúsági jelentése

Keszthely' 2012' m.íjus29.

'x..rüo|yváío.xddtosorro(lott"
Alr!{tvant

8360 Kesz|he|y.GalEíin u. 62.
Adó6zám:'|
8966531.l.20
&lrsz.: 1010{951i-19517951{00fi000

,,KeszthelyVáros Kézilabdasportjáért',Alapítvány
Közhasznúságijelentése
a 2011-esesztendőről
1. szÁMlTTELIBEszÁMoLó
A ,,KeszthelyVrírosKézilabdasportjá,ffi' l.Japítvány201|. évbengazdálkodrásráról
a
számYiteli törvénynekésa kapcsolódó előírásoknakmegfelelveegyszerűsített
éves
besziámolótállítottössze. A mérlegfőösszege 326ezerFt, a sajáttőke 255 ezerFt. A részletes
kimutatrísjelentésiink1. sz. me|léklete,mely á1l a merlegből ésa közhasznú szewezeti
eredménylevezetésből.
Az Alapítványinduló tőkéje
2011.januáf l-éninduló pénzkészlet
Az adó éNsoriínegyébszewezetá|ta|kapotttiámogatás
Kamatbevétel
1 %.osbevétel
Bank ktsg
Georgikon DSE Kesáhely csapatnaknyujtotttámogatás

50.000Ft
1.652.871Ft
300.000Ft
1.128
Ft
80.2'72Ft
58.410Ft
1.650.000
Ft

201l. decernber3I-énzáró pénzkész|et

325.861
Ft

2. TÁMoGATÁS
20l 1 évbenkapotttámogatások
''HIR.SAT 2000''Ka (Kesáhely, Kossuthu. 45')
SZIA 1%.osfe1ajánlásból származőbevéte|e

300.000
Ft
80.272Ft

Tárgyévbenaz alapítvány38| ezer Ft tárnogatástkapott. A kapotttrírnogatás
összege 1 326
ezer Ft-tal kevesebbaz e|őző esáendőhöz képest.

3. vAGYoNFELHAszNÁLÁssAL
VagyoniHelyzetalakulása:

Megtevezés
Induló tőke
Tőkeváltozás
Közhaszrú tev. eredménye

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSoK

KAPcsoLATos
E|őzó év
18
-103
1.ó35

KIMUTATÁS
Tárgyév
1.653
1..532
- L.)Z

I

KIMUTATÁSA

Az a|apítltányakesáhelyi Georgikon Diák Sport Egyesületnek1 650 ezer Ft támogatást
nyujtott.
Az lJapítvány céljaközétartozk a vríroskézilabdasportjánaknepszerűsítése
trámogatása,
sporteszközök vlásriLrlrása,
sportrendezvények
tiímogatása,sporto1ókköltségeinekfedezése.A

diríksportfellendítése,
az egészségre
nevelés.Az a|apíNánya céljainakmegfele|őenvégezte
tevékenységét
ésa kitllzőti célokrafordítottaa pénzeszközett.

5. KÓZPoNTI
KÖLTSÉG\TTÉsI
PÉNzALAPTóL,
IIELYI

oNxonuÁtwzAToK
KAPoTT rÁvroclrÁs

szER!'TŐL.
ELKtILÓNÍTETT
Ár,r,avrt
ÖxxonuÁNyztTTol,
TELEPtILÉSI

rÁnsur,ÁsÁrór,
MÉRTÉIG

És MINDEZEK szERvEITŐL

Az alapíNtny az ötödik pontbanfelsoroltaktól nem részesiilttiámogatásban.
6. A KÓZHASZNÚ
szERvEzET
vEzETő
TISZTSÉG\'ISELŐINEK
JUTTATÁSoK ÉRrÉtc, ILLETVE osszect

NyÚ.rrorr

Személl j ellegtíráfordításnem volt' a vezető tisztségviselőka tárryévbenjuttatástnem
kaptak.
7. A
KÖZHASZNÚ
BEsziMol,ó

TEVÉIG'NYSÉGRŐL

szl,Lo

RÓVID

TARTALMI

7.1.A liatalok aktivizálása, és részükre a tevékenyközösségi élet lehetőségének
megteremtése:
A Georgikon DSE Keszthely csapatának támogatása álta| az a1apítványtöbb
korosztályban teremti meg a lehetőségeta fiatalok szétmátta,
hogy tevékenyenrésá
vegyeneka város sportéletében.
A fiataloknaklehetőségükvan az edzések|átogatásríra
ésa versenyrendszerben
való részvételre
is. Csapatsportrévéna kézilabdaedzésekés
versenyek kifejezetterr alkalmasak arra, hogy a fiatalokat közösséggé kovácsolja,
illetve segítsea közösségbe való beilleszkedésiiket.Fontos mégkihangsúlyo
zn, hogy
az alapíNány a trímogatásokonkeresztiil elősegíti a sport nevelési hatrásainak
(ónbiza|omszerzés, szociális kapcsolatok fejlesáése, egészséges
érvényesülését
életmódhangsúlyozása...
stb')'
7.2.A kézilabdasport népszerűsítése'
tehetségek
felkutatásq gondozása:
Az ifiűság és serdülő csapat tiámogatásarévénaz edző|nneklehetőségenllik a
kézilabdasportág helyi népszerűsítésere,
a tehetségesfiatalok felkutatásáraés azok
képességeinekedzések és merkőzések általi fejlesáésere, illetve fejlődésiik
figyelemmelkövetésereésa fo|yamatosfejlődésbiáosításríra.
7.3.Versenyekmegrendezésének
támogatása:
Az alapítvrány
mind anyagilag,mind szervezésbensegítettea 201l-es tr. Balaton operr
Beach Handball Cup nemzetközi strandkézilabdatoma megrendezését,
illetve a helyi
ifúsági ésfelnőtt strarrdkézilabda
csapatfelkészülését
ésszereplését
a tomán éseryéb
versenyeken.

7.4.A fe|nőttcsapatoktámogatása:
Ae, alapítlány nem csak az uttánpótlást, de a felnőtt csapatot is támogatta a
míÍködéshez sztikséges feltételek biaosításában. Az NBII-es és a megyei
bajnokságban résztvevő csapat is juttatásban részesült. A megyei csapat
létrehozásrínak
megszervezésével
éstrímogatásávalaz a|apítvÍnyazt a célt tízte ki
célul'hogy az ifiúsági csapatokbólkiöregedő' de az NBtr-es keretbemégbe nem ferő
fiatalok sztímrára
biztosítsaa feilődésiésa versenvzésilehetőséeet.
7.5.Szakemberképzés:
Az alapítvány hitvalltása szerint elengedhetetlenek a megfelelő tudású
sportszakemberek megléte' A szakemberképzésbezvaló hozzájánulásaként az
alapítvány megszervezte, hogy több személy csoportosan sportedzői kepzésre
iratkozzon be ésvégezzeaá el, illetve a ké:pzést
anyaglag is támogatta.
Az a|apifuánytevékenységeről
késziilt2011. éwevonatkozó közhasznúságijelentésta
kuratórium tagjai egfhangu'4 igen szavazatta|25/2012,sz, határozantkbanelfogadtrák.

Kesáhely' 20|2. május 29.
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