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1.

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az Öte Ikervár Football Club Közhasznú Sportegyesület 2017. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített
éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 5976 ezer Ft, a saját tőke 5584 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a
közhasznú szervezeti eredménykimutatásából.

2.

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a Szervezet 2784 ezer Ft Önkormányzati támogatást kapott. 2016 évről 425 ezer Ft Önkormányzati támogatás is felhasználásra került.
A Szervezet a társasági adó és osztalékadó keretein belül a látvány csapatsport támogatására adható összegekből is részesült. MLSZ.-en keresztül TAO-s pályázaton
hozzájutott 3188 ezer forinthoz . Illetve a 2016.évről elhatárolt 1815 ezer Ft támogatást is felhasználta. Személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásából 128 ezer forint
bevétel keletkezett.
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja az aktuális football szezonban, hiszen az egyesületnek az a célja, hogy
biztosítsa a sportoláshoz a sport népszerűsítéséhez a megfelelő körülményeket.

4.

CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Szervezetünk nem nyújtott,, így e soron nem történtek kifizetések.

5.

KÖZPONTI
KÖLTSÉGVETÉSI
SZERVTŐL,
ELKÜLÖNÍTETT
ÁLLAMI
PÉNZALAPTÓL,
HELYI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

ÖNKORMÁNYZATTÓL,

TELEPÜLÉSI

Tárgyévben közösségünk összesen 2784 eFt Önkormányzati támogatást kapott működési költségekre,ezt felhasználta a 2016.évről elhatárolt 425 ezer forinttal együtt
megbízási díjak, nevezési díjak, átigazolási díjak ,útiköltségek kifizetésére, sportruházat vásárlásra.

6.

A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 5665 ezer Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői ez évben sem költségtérítésben, sem díjazásban nem részesültek . A
személyi jellegű ráfordítások főként sportruházat, mezek vásárlására fordított összeg, saját gépkocsi használat térítés. Edzők, gondnok, szertáros megbízási díja volt.
Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt.

7.

A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
7.1. A fiatalok aktivizálása, sporttevékenységük segítése, és részükre a tevékeny közösségi élet lehetőségének megteremtése.

Erőforrásaink nagy részét a sporttevékenység elősegítésére fordítottuk.
A football az egyik legnépszerűbb sporttevékenység. 2017-ben is odafigyeltünk ezen sport mindenki számára elérhetővé tételére, kihasználtuk az adódó
lehetőségeket a figyelem és az érdeklődés felkeltésére.
Fontos, hogy biztosítani tudjuk a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségét, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, a tagok összefogása,
a vidéki, falusi labdarúgással kapcsolatos problémák közös megoldása.
Megismertesse a gyerekekkel a sportot, a labdarúgást, valamint, hogy ezen keresztül közelebb hozza az egészséges és sportos életmódot. Segíteni szeretnénk a
lakosságot, hogy mindenki sportolhasson,mozoghasson.

Ikervár,2018.04.30

Gönczöl Szabolcs
elnök

Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete tartalmazza:

2017. évi
Egyszerűsített éves beszámolót
Egyszerűsített mérleg
és eredménykimutatás
„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

Ikervár, 2018-04-30
Gönczöl Szabolcs
elnök

Az egyszerűsített éves beszámolót a Georgina 2006 Kft. mérlegképes könyvelője állította össze,
könyvszakértő azt nem vizsgálta.
350/2011.(XII.30.) Korm. Rendelet szerinti Közhasznúsági melléklet:

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE
Az egyesület a következő közhasznú tevékenységeket folytatja:
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
- sport (sporttevékenység), a munkaviszony keretében folytatott sporttevékenység kivételével.
-kulturális tevékenység,
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZFELADAT,JOGSZABÁLYI HELY:
Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése (2004. évi I.törvény 49.§ c)-e))
Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait.(Magyarország Alaptörvénye Szabadság és Felelősség I. Cikk (2.bek)
Mindenkinek joga van szervezeteket létrehozni, és joga van szervezetekhez csatlakozni (Magyarország Alaptörvénye Szabadság és Felelősség VIII. Cikk (2.bek)
Magyarországon mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. (Magyarország Alaptörvénye Szabadság és Felelősség XX. Cikk (1.bek)
Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a nemzet közössége a test művelését, a sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti. A nemzet értékei között tartja
számon a sport által elért eredményeket, és elismeri a sport egyént és közösséget erősítő értékeit.
Magyarország sportnemzet, amely e törvénnyel is tiszteleg azon tagjai előtt, akik tevékenységükkel dicsőséget, elismerést és megbecsülést szereztek hazánknak. Az e törvényben
meghatározott célok megvalósítása biztosítja továbbá azt, hogy Magyarország sportoló nemzetté is váljék. A sport legelőbb is a lelki egészség alapja, amely hozzátartozik az egészséges
nemzet, az egészségét megőrizni akaró polgár értékrendjéhez. A sport a közjó része. Erősíti a közösség tagjainak egymáshoz tartozását, miként az egyén testi és lelki egészségét. A sport
magába foglalja a nemzet által vallott értékeket, az összetartozás és a versenyzés szellemét, a részvételt és a győzelmet, a teljesítmény elismerését, vagyis a munka becsületét, az
önfegyelem és az öngondoskodás fontosságát, az egyén közösségért viselt felelősségét. Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy minden embernek alapvető joga van a sporthoz,
és e jogát az állam biztosítja, függetlenül attól,hogy versenysportról, a szabadidő eltöltéséről a diák főiskolai egyetemi sportról, a fogyatékkal élők sportjáról vagy az egészség
megőrzéséről van szó. (2004. évi I. tv.)
a közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása (1991. évi XX. törvény 121.§ a)-b))

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORTJA:
Egyesületünk célja a labdarúgás minél szélesebb tömegbázisának kiépítése helyi szinten, erre tekintettel tevékenységünk fő célcsoportja a sportolni, futballozni vágyó fiatalok köre és
családjuk. Sportszakembereink, edzőink törekednek a folyamatos kapcsolattartásra a helyi oktatási intézményekkel, ahol rendszeresen foglalkozásokat is tartanak, majd a
tehetségesebbeket és az elhivatottabbakat, akik a labdarúgást akár versenyszerűen is űznék, az egyesületbe irányítják az életkoruknak megfelelő korosztályhoz.
Figyeljük a tehetségesebb gyerekeket és próbáljuk az egyesületünkbe, az életkoruknak megfelelő korosztályhoz irányítani őket, ahol a játékos képzésre helyezzük a hangsúlyt. Előkészítő
korosztályainknak a füves pályánkon és a helyi sportcsarnokban
folyamatosan szervezünk tornákat, kiválasztókat, ami alapján újabb tehetségeket próbálunk megnyerni a sportnak, a labdarúgásnak. Tornáinkra elsősorban a sárvári járásból (körzetből)
jönnek a csapatok, a rendezvényekre a játékosok szüleikkel, családtagjaikkal érkeznek, így annak sportbéli értékén túl, a sportágban
a személyes kapcsolatok kialakítását, a települések közötti sportbarátságokat is ápolhatjuk.
Egyesületünkben 4 edző dolgozik, egyikük a felnőtt, a másik három az utánpótlás korosztályokkal. A felnőtt edző UEFA “B” képesítéssel, a három UP edző közül kettő „Grassroots C”
képesítéssel, egy MLSZ “D” képesítéssel rendelkezik. Alapvető célkitűzésünk a településen és a vonzáskörzetünkben élők hasznos, strukturált szabadidő eltöltését elősegítő, az amatőr
sportolást, a labdarúgást népszerűsítő tevékenység, a tömegbázis szélesítése, és a minőségi utánpótlás-nevelés.
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL RÉSZESÜLŐK LÉTSZÁMA:
Jelenleg az egyesületben 104 fő igazolt labdarúgó sportol. Utánpótlás (1999.01.01-2012. 12.31. között születettek) U7, U9, U11, U13, U14, U16 és U19 korosztályokban 84 játékos, a felnőtt
korosztályban (csapatunkban) 20 játékos sportol.
De tevékenységünkből ennél többen részesülnek. A tornák szervezésébe a gyerekek szüleit, hozzátartozóit is bevonjuk, így akár az egész család a
pályán, a labdarúgással tölti az idejét és rengeteg közösségi élménnyel gyarapodnak. Egy-egy ilyen tornán akár több száz ember is részt vesz alkalmanként, ezáltal kapcsolódik a
sportághoz.
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG FŐBB EREDMÉNYEI:
A 2017/18-as bajnokságban már a megyei I. osztályban szerepel a felnőtt csapatunk, és az U19-es utánpótlás csapatunk is ebben a bajnokságban versenyez. Ezen felül ebben az
osztályban már az U7, U9, U11, U13, U14 és U16 korosztályok versenyeztetése is kötelező. A felnőtt csapat a 2016/17-es bajnokságban első helyezést ért el, az U19-es csapat a 14. helyet
szerezte meg. A 2017/18-as bajnokság őszi idényének végén a felnőtt csapatunk a 13., az U19 pedig a 14. helyen állt a bajnokságban. Mindkét csapatban a helyi játékosok vannak
többségben.

Ikervár,2018.04.30.
Gönczöl Szabolcs
elnök

