Lábatlani Sirályok Vízisport Egyesület
Lábatlan, Rákóczi u. 73.

2007 évi költségvetési beszámoló

Egyesületünk fejl dése 2007 évben is érezhet volt. A város meghatározó civilszervezetei közé n tte fel
magát csapatunk, tevékenységünket város s t kistérség szerte elismerik.
A lábatlani Duna- part folyamatosan fejl dik, szépül, rendszeres rendezvényhelyszínné válik, nincs olyan
városi hosszú távú fejlesztési terv, amely ne térne ki a part el nyeinek kihasználhatóságát segít projektekre. A
Nemzetközi Duna Nap igazi városi rendezvénnyé vált.

Tagjaink szinte egyedülálló mennyiség és min ség , mintegy 750 óra közérdek munkát végeztek.

2007 évben az alábbi rendezvények részesei- létrehozói voltak:
Takarítási nap
Majális 2007
Duna veszélyei el adás az Arany J. Ált. Iskolában
7. osztályosok kenu túrája
Nemzetközi Duna Nap
Városi napok- F z verseny

2007.04.20.
2007.05.01.
2007.05.08.
2007.06.17.
2007.06.28.
2007.09.23.

Gazdálkodásunk ebben az évben is arra irányult, hogy anyagi kereteinkhez illeszked , megvalósítható
célokat t zzünk ki, mely célok megvalósításában Lábatlan Város, Lábatlan Közösségi Céljaiért Alapítvány,
támogató gazdasági szervezetek és sikeres pályázatok nyújtottak saját er inken felüli anyagi segítséget.

Bevételek: Az egyesület tárgyévi bevételei az alábbiakból tev dik össze:

- 2006 évi banki áthozat
- Házipénztár áthozat

:

185.223 Ft
1.795 Ft

- Tagdíjbefizetés
:
320.000 Ft
- Lábatlan Közösségi Céljaiért Alapítvány pályázott támogatása :
250.000 Ft
- Egyéb támogatások
:
597.648 Ft
- Holcim Díj 2007
:
300.000 Ft
- Holcim Duna Nap rendezvényre szánt támogatása
:
200.000 Ft
- Helyi vállalkozók által nyújtott eseti közcélú adomány
:
185.000 Ft
- Folyószámla kamat
:
586 Ft
- Lekötött betét kamata
:
13.474 Ft
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Összes bevétel áthozattal 2007 évben
:
2.053.726 Ft

Kiadások: Az évi folyamatos kiadásokat az egyesület a tagdíjbefizetésekb l és támogatásokból fedezzük:

-

Takarékszövetkezeti számla vezetés költsége
:
Postaköltség
:
Nyomtatvány, irodaszer, hajózási szabályzat beszerzés
:
Egyesületi logoval ellátott sapka takarítási napon résztvev k r.:
Lábatlan- Sütt térképen hirdetés költsége
:
Egyesületi futball csapat számára sporteszközök
:
2 db használt kenu vásárlás
:
Sportoktatói beiskolázás költsége
:
2007.01.13- 01.14 Duna- parti munkák segédanyag költség :
2007.01.13- 01.14 Duna- parti munkák résztvev inek ellátása :
Stég javításhoz festék anyagköltség
:
Egyesületi ülés résztvev i részére üdít ellátás
:
2007.03.31-04.01 Duna- parti munkák segédanyag költség
:
2007.03.31-04.01 Duna- parti munkák résztvev inek ellátása :
Duna- parti gépi földmunka- tönkkiemelés / Árkádok KFT / :
Május 1-i rendezvény résztvev inek ellátása
:
7. osztályosok kenu túráján résztvev k ellátása
:
Nemzetközi Duna Nap egyesületünket terhel költségei
:
Városi Napok- F z verseny résztvev inek ellátása
:
2007.12.08-i faültetés - facsemete vásárlás
:
- segédanyag vásárlás
:
- gépi földmunka költsége
:
- résztvev k ellátása
:

13.670 Ft
980 Ft
10.600 Ft
33.400 Ft
27.000 Ft
16.126 Ft
110.000 Ft
168.000 Ft
7.280 Ft
19.883 Ft
4.820 Ft
11.712 Ft
8.280 Ft
25.708 Ft
120.000 Ft
19.714 Ft
17.000 Ft
388.125 Ft
70.158 Ft
148.800 Ft
65.270 Ft
112.200 Ft
28.488 Ft

Összes tárgyévi költség

:

1.427.214 Ft

A Takarékszövetkezetnél vezetett folyószámla záró állása
Lekötött betétek záróegyenlege
A házipénztár tartalma

:
:
:

21.312 Ft
602.298 Ft
2.902 Ft

Összes tárgyévi költség megtakarítással

:

2.053.726 Ft

Lábatlan, 2008. január 31.
Sujbert Levente
elnök

Szalai László
alelnök

