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Csepreg Város Fúvószenekara 2008 évi számviteli beszámolója:
tervezett
Ft
Áthozat 2007 évrıl

tényleges
Ft

1.265.729.-

Bevételek:
Helyi önkormányzati támogatás
Gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek támogatása
Pályázatokon nyert támogatások
(NCA, MMI, NKA,…)
SZJA 1%-ából juttatott adományok
Saját bevételek( kulturális szolgáltatás)
Tagdíjak
Egyéb bevételek ( banki kamatjóváírás, rendezvényi bev., stb. )

600.000.300.000.600.000.265.000.450.000.35.000.50.000.-

450.000.370.000.524.313.336.076.535.000.100.000.74.504.-

2.300.000.-

2.389.893.-

350.000.550.000.200.000.100.000.350.000.300.000.-

675.000.488.780.155.760.82.380.197.858.185.735.-

450.000.-

961.287.-

2.300.000.-

2.746.800.-

0.-

-356.907.-

Bevételek összesen:
Kiadások:
Nagy értékő eszközök beszerzése
Hangszerjavítás,
Hangszer kiegészítık és kották vásárlása
Anyag költség ( nyomtatvány, irodaszer, egyenruhák )
Belföldi utazások költsége
Nemzetközi utazások költsége
Egyéb költségek és ráfordítások (jogdíjak, szövetségi tagdíj, szállásdíj,
terembérlet, vendégek ellátása, reprezentációs kiadások, ajándéktárgyak,
bankköltség, postaköltség,…….)

Kiadások összesen:
2008évi eredmény
Maradvány ( Átvitel 2009évre):

1.265.729.-

908.822.-

Az átvitt pénzeszközökre a 2009 évi célok megvalósításához van szükség, hiszen:
Az elızı évek tapasztalatai alapján az év elsı felében kis mértékő a bevétel, az együttes
mőködéséhez azonban ekkor is szükség van pénzforrásokra.
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Csepreg Város Fúvószenekara
9735 Csepreg, Széchenyi tér 31.

EGYSZERŐSÍTETT KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE

2008. év
adatok E Ft-ban

Sorszám
a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

A tétel megnevezése

Elızı év

Elızı év(ek)
helyesbítései

Tárgyév

b
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(I.+II.)
I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK
(1.+2.+3.+4.+5.)
1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetéstıl
c) helyi önkormányzattól
d) társadalombiztosítótól
e) egyéb
f) továbbtanulási céllal
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTÕ
BEVÉTELEK
B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)
1. Pénzügyileg rendezett bevételek
2. Pénzbevételt nem jelentı bevételek
C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.)
D. Pénzbevételt nem jelentı bevételek
(A./II.+B./2.)
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.)
1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások
Ebbıl: továbbutalt támogatás
2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentı elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.)
1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások
2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentı elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások

c

d

e

2.846

2.390

2.846

2.390

1.240
400
840
342
670
37
557

820
450
370
524
535
100
411

-

-

2.846

2.390

-

-

3.458

2.747

3.348
110
-

2.072
675
-

-

-

-

-
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi
eredménye A./I. -E./1.-E./4.)
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi
eredménye (B./I.-F./1.-F./4.)
H. Nem pénzben realizált eredmény (
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben
realizált eredménye (A./II. -E./2.-E./3.)
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben
realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.)
I. Adózás elıtti eredmény
J. Fizetendı társasági adó
K. Tárgyévi eredmény
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi
eredménye (A./I.+A./II.)-(E./1.+E./2.+E./3.)
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi
eredménye (I-J)

-612

-357

-612

-357

-

-

-

-

-

-

-

-

-612

-357

-612

-357

-

-

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások
1. Bérköltség
ebbıl: - megbízási díjak
- tiszteletdíjak
2. Személyi jellegő egyéb kifizetések
3. Bérjárulék
B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegő ráfordítások
C. Értékcsökkenési leírás
D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegő ráfordítások
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1 % összege

214
336
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Csepreg Város Fúvószenekara
9735 Csepreg, Széchenyi tér 31.
EGYSZERŐSÍTETT KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK
KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2008. év
adatok E Ft-ban
Sorszám

a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

A tétel megnevezése

Elõzõ év

b

c
554
554
1.266
1.266
1.820
1.820
2.432
-

A. Befektetett eszközök (2-4. sor)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
Forgóeszközök (6-9. sorok)
I. KÉSZLETEK
II. KÖVETELÉSEK
III. ÉRTÉKPAPÍROK
IV. PÉNZESZKÖZÖK
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor)
C. Saját tõke (12.-16. sorok)
I. INDULÓ TÕKE / JEGYZETT TÕKE
II. TÕKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

Elõzõ év(ek)
helyesbítései

d

Tárgyév

e
1.015
1.015
909
909
1.924
1.924
2.281
-

IV.TÁRGYÉVI EREDMÉNY

15. ALAPTEVÉLKENYSÉGBÕL
16.
17.
18.
19.
20.
21.

(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBÕL)
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI
TEVÉKENYSÉGBÕL
D. Tartalék
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
II.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

22. (11.+17.+18.+19. sor)

-612

-357

-

-

-

-

1.820

1.924
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3. Tájékoztató adatok
3.1. Kimutatás a központi költségvetési támogatás felhasználásáról
Az egyesület 2008 évben nem részesült központi költségvetési támogatásban
3.2. Kimutatás a vagyon felhasználásáról, alakulásáról
Az egyesületnek 2007.12.31-én 720.155.- Ft- értékben volt saját vagyona, melyet év
közben 1db tubatok (110.000.-Ft) és 5db szárnykürt (675.000.-Ft) vásárlásával növelt, így
az egyesület 2008.12.31-i saját vagyona - az eszközök értékcsökkenését figyelembe véve –
1.015.186.-Ft. Az egyéb eszközök (hangszerek) általában városi illetve magántulajdonban
vannak, azokat megállapodás alapján használja a zenekar, tehát ilyen formán rendelkezik a
szükséges eszközállománnyal.
3.3. Kimutatás az egyesület által nyújtott cél szerinti támogatásokról
Az egyesület pénzbeli támogatást 2008 évben nem adott át semmilyen célra, hiszen a
cél szerinti juttatás a zenekar mőködésébıl adódóan a kulturális tevékenység, szolgáltatás.
3.4. Kimutatás az egyéb költségvetési szervektıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a
helyi önkormányzattól, a települési önkormányzati társulásától és azok szerveitıl kapott
támogatás felhasználásáról:
Az egyesület 2008 évben a helyi Önkormányzattól kapott 450.000.-Ft támogatást,
melybıl 100.000.- Ft-ot rendezvényszervezésre, 350.000.- Ft-ot hangszerjavításra és egyéb
eszköz beszerzésre fordított.

4. Kimutatás a vezetı tisztségviselıknek juttatott támogatásokról
Az egyesület tisztségviselıi tevékenységüket ellenszolgáltatás nélkül végzik.

5. Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
2008-ban is heti két próbát tartott az együttes, ezen túl 20 fellépést vállaltunk:
• 7 alkalommal városi ünnepségeken v. más helyi csoport által szervezett rendezvényen
• 3 saját szervezéső és költségvetéső rendezvényünk volt: a farsangi hangverseny és bál,
augusztusban a Fúvóstalálkozó, illetve az ıszi hangverseny.
• 4-szer szerepeltünk a régió településein.
• 4 alkalommal képviseltük Csepreg városát hazai fesztiválokon, nagy rendezvényeken.
• 2 külföldi találkozón vettünk részt, Bernstein-i (ausztriai) és Nemesócsai (szlovákiai)
meghívásra.
A szerepléseken átlagosan 32fı volt jelen.
2008-ban is kellıképpen vettünk részt a városi ünnepi rendezvényeken, a régióból kevesebb
meghívás érkezett. Reméljük, méltón képviseltük Csepreg városát a hazai és a nemzetközi
helyszíneken, melyek közül mindenképpen kiemelkedett a Szlovákiai és a Balatonföldvári
találkozó, ahol általunk eddig nem látott együttesekkel is megismerkedhettünk.
A zenekar életében rendkívüli év volt a tavalyi, hiszen 28 évi zenekarvezetés után Sárváry
László karnagy úr – aki egyúttal alapító karnagya is az együttesnek – visszavonult az aktív
zenekarvezetéstıl.
A karnagy úr a hosszú évtizedek alatt építette fel az eleinte indulókat, egyszerőbb darabokat
játszó –részben felnıtt, de fıként iskolás zenészekbıl álló – együttesbıl mára a nagyobb
fesztiválokon is helytálló zenekart, folyamatosan bıvítette a repertoárt, zenészek sokaságát
építette be az együttesbe, amelyben még az alapítók közül is játszanak néhányan. Nagyon
magas színvonalra vezette zenekarunkat, közben egymásra figyelı, egymást segítı csoporttá
váltunk.
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A karnagy úr váratlan visszavonulása után Iliás Attila zenésztársunk vállalta az együttes
vezetését, május vége óta İ irányítja a szakmai munkát. A folytonosság tehát megmaradt, a
zenekari munka törés nélkül halad. Ezzel együtt jelenleg az ilyen helyzetben természetes
átalakuláson megyünk át, egyfajta megújulási idıszakban vagyunk. Többen nem tudják
tovább vállalni a feszített munkát, azonban újabb fiatal zenészek is csatlakoznak a korábbi
tagokhoz.
Szerepléseinken általában Csepreg Város Mazsorett Csoportjával együtt léptünk
fel, többször szerepelt velünk a Csillagvirág csoport is.

A zenekari tagok többsége az együttzenélésen kívül továbbra is sokat tett hozzá az
együttes munkájához.
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