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Csepreg Város Fúvószenekara 2011, évi Közhasznúsági jelentése

1. szÁvrvrrBr,l BEszÁMoLó

Csepreg Város Fúvószenekara 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a
kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerúsített éves beszámolót állított össze. A mérleg
főösszege 4.401e Ft, a saját tőke 4.401 e Ft.
A részletes kimutatást jelentésünk 1, sz, melléklete tartalmazza, mdry mérlegből és közhasznú
szerv ezeti eredmény kimutatásból ál1.

20Il. évi tényleges költségvetés az év elején elfogadotthoz képest - az év közben váratlanul
adódó önálló próbaterem kialakítási lehetőség miatt - jelentősen megváltozott. Emiatt azí a
Közgyúlés 20l1,05.20-i ülésén - a már ismert céIzott támogatások és feladatok alapján -
módosította.
A tényl e ge s kö lts é gveté s ré szl ete zését a 2. sz. mel\ékl,et tartalmazza.

Az átvitt 554.333 Ft pénzeszközre a 2012.
előző évek tapasztalatai alapján az év
működéséhez azonban ekkor is szükség
nagyon beszűkültek.

évi célok megvalósításához van szükség,hiszen az
első felében kismérlékű a bevétel, az együttes
van pénzfonásokra, a pályázati források pedig

2. xörrsBcvETESI TÁMoGATÁs nnr-HaszNÁLÁsA

Tárgyévben az Egyesület 177.000.- Ft állami támogatást §CA, működési) kapott - ez az
előző évben hasonló pá|yázaton elnyert forrásnak csak 45 %o-a -, melyet teljes egészében fel is
használt a múködésre.
A kapott költségvetési támogatásokat a 3, sz, melléklet mutatja be, a változások részleteit
pedig 6" sz. mellékletünkben olvasható.

3. vAGYoNFELHASZNÁr,Ássar, KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Az Egyestilet tárgyévi eredménye 2.367.687.- Ft, amely részben fedezetet nyújtott a
próbaterem felújítási munkáinak költségeire. A befejezellen beruházás jelenlegi értéke
2.934.764.- Ft. A különbözetet az előző évről áthozott pénzmaradványból tudtuk
finanszírozni.
Ez annak tudható be, hogy a tervezettnél jóval kevesebb páIyázati támogatás realizálődott,
nagyobb részben azonban amiatt, mert az év végén - ésszerű gazdasági megfontolásból - az
idei év első felében elvégzendő felújítási munkálatokhoz is anyagokat vásárolt az egyesület,
A kiemelt és rendkívüli feladat mellett tetmészetesen az év közbeni rendezvénveket és
korábbi vállalásainkat is jó színvonalon akartuk teljesíteni.

A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 4. sz. melléklete mutatja be.

Az Egyesület a korábbi években kapott bevételeket általában fel is használta közhasznú
céljainak elérése érdekében, többször is előre ,,takarékoskodtunk" egy nagyobb, következő
évi kiadásra, pI.2007 tavaszán az egyenruhák készíttetésére, 201O-ben pedig a jubileumi
rendezvényekre.
A 2012-es évre csak minimális, biztonsági működési tartalékot (554.333.- Ft) képeztünk,
hiszen az év közben adódott önálló próbaterem kialakítási feladatokra a célzotían érkező
támogatásokon túl saját forrásainkból is jelentős pénzeszközöket fordítottunk.
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Az egyesületnek a pénzbeli tartalékon túl 20l1.12.31-én 892.654"- Ft- értékben volt
saját vagyona, melyet év közben a próbaterem felújítása végett gyarapítottunk, igy az
egyesület 2011.12.31-i saját (pénzbeli tartalékon túli) vagyona - az eszközök
érlékcsökkené sét fi gyelembe véve 3. 846 .239 .-F t.

Az egyéb eszközök (hangszerek) általában városi illetve magántulajdonban vannak, azokat
megállapodás alapján haszná\aazenekar, így rendelkezika szükséges eszközállománnyal.

4" cnr szBnINTI JUTTATÁSOKKIMUTATÁSA

Az Egyesület pénzbeli támogatást 2011, évben nem adott át semmilyen célra, e soron
továbbra sem történtek kifizetések, hiszen esettinkben ez a zenekar működéséből adódóan a
kulturális tevékenysé g, szolgáltatás. (5. sz. melléklet)

5. KözpoNTI KöLTsEGvBTESI SzERvTőL, ELKüLöNírnrr Árra,vrr
PENZALAPTÓL, HELYI ÖNxorurÁNyznrrÓt, trl,npÜr,n st
öNronvrÁNyzaroK TÁRSuLÁsÁról ns vrrNnnzEK SzERvEITőL KApoTT
TÁMoGATÁs unnrÉxp

Az egyesület tárgyévben a felsorolt szervektől összesen 426.881.- Ft támogatást kapott
különböző címen. Így sajnos ez 572.897 Ft-tal maradt el az előző évtől. Ez abból adódik,
hogy pályázataink ellenére a 20l1-es évben a helyi önkornrányzattőL sem működésre, sem
rendezvényre nem nyer1 támogatást egyesületünk, továbbá évről évre csökkenést mutat a
befolyt állami támogatások összege.
A NCA működési pályázaíán nyert 177.000.- Ft-ot teljes egészében működésre használtuk
fel. Az SZJA 1%-ábő| kapott 249.88l Ft támogatás összege a tavalyi évhez képest közel
2loÁ-kal maradt el, melyet szintén hangszerek, kiegészítők, kották vásárlására fordítottunk.
A kapott támogatás részletes bemutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza,

6. KIMUTATÁs n vrznró rrszrSEGvISBLÓxNnr NYÚJTOTT
TÁMoGATÁsoxnól

Az egyesület tisztségviselőinek nem nyújtott támogatást, tevékenységüket ellenszolgáltatás
nélkül végzlk. (7 , sz. melléklet)

7. A KözHAszNú TEvEKENysncnőr, SzóLó RövID TARTALMI BEszÁMoLó

Csepreg Város Fúvószenekara 2011-es tevékenysége is jól szolgá|ta az alapszabályában
rögzített célok megvalósítását: A helyi fúvószenészek számára rendszeres, közös zenélési
lehetőség biztosítása, a fiivószenei hagyományok ápolása, ifiú fúvósok nevelése, a frivószenei
értékek terjesztése (melyet közhasznú szolgáltatásként bárki igénybe vehet), hazai és
nemzetközi ftrvóstalálkozók szervezése, illetve közreműködés mások által szervezett ilven
irányú rendezvényeken, kapc solat ápolá sa hazai é s külföldi e gyüttesekkel.
Az év közben adódott önálló próbaterem kialakítási tehetőség pedig hosszú évtizedekre
ideális helyszínt biztosíthat a zenekari próbák és közösségi rendezvények számára.

Működési feltételek:
Heti két próbát tartott az együttes, melynek helye a Művelődési - Sport Haz és Könyvtár /
egyben az egyesület székhelye l. Az intézmény termeit és infrastruktúráját a zenekar a
működéséhez szüksé ges mértéki g téríté smente sen haszn áI\atj a.

Személv,i feltételek:
Az egyesületnek 40 felnőtt, 12 ifjúsági, 25 tiszteletbeli és 9 pártoló tagia van, a zenekari
munkát még 3 - nem egyesületi tag- zenész is segíti. A folyamatos zenész utánpótlást a
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zeneiskola biztosítia, az ifiú fuvósokat Tomena István vezeti. Az egyesület
munkáját 9 fős vezetőség irányitja, a tagok és tisztségviselők tevékenységüket
ellenszolgáltatás nélkül végzik. Rajtuk kívül számos önkéntes segítőnk van.
Az együttes sok hazai fűvőszenekarral ápol zenészbarátságot külföldi kapcsolata ausztriai,
németországi, szlovákiai, horvátországi, lengyelországi és olaszországi együttesekkel van.

Az egyesület g?zdálkodása:
Az egyesület önkormányzati és szponzori támogatásból, egyéni adományokból, pályázatokon
nyert pénzeszközökből és kulturális szolgáltatásainak bevételeiből biztosítja az anyagi hátteret
céljai eléréséhez. Személyi jellegű kiadás nincs, az Önkormányzat biztosítja a karnagy úr
tiszteletdíját.
A 20l1-es évben az á|talános karbantartás-javítások mellett nagyobb éfiékú hangszerek
generál-felújitására nem volt szükség, új hangszereket sem vásároltunk. Jelentős költségű
rendezvény volt az olaszországi és a lengyelországi fuvószenekarok fogadása, a Szüreti
Fúvóstalálkoző aFő tér avató fesztivál részeként kevésbé terhelte költségvetésünket.

Külön köszönet illeti az egyesületnek több éve pénzbeli támogatást nyújtó kiemelt
szponzorokat: UNIRIV Kft, Répcementi-Coop Kft., Polmetál Pruszynski Kft.
Az idei évben a próbaterem felújítását a korábbi támogatók mellett számtalan vállalkozás és
sok magánszeméIy is segítette, a költségek nagyobb részét ezekből a célzott külső fonásokból
finanszíroztuk.

Az együttes a próbákon túl 31 fellépést vállalt az alábbiak szerint:
o 1l alkalommal szerepeltünk városi ünnepségen vagy más helyi csoportok rendezvényein.
o l2-szer mutatkoztunk be a régió településein közreműködőként,
o 5 saját szervezésű és költségvetésű rendezvényünk volt: a farsangi hangverseny ésbá7, az

olasz és lengyel fúvószenekarokkal a ta],álkozők, az őszi és a karácsonyi hangverseny. A
Szüreti Fúvóstalálkozón2hazai és egy külföldi vendégzenekar vett részt.

o 2 alkalommal képviseltük csepreg városát hazai fesztiválokon: sárváron és kőszegen.
o ] külföldi találkozón vettünk részt: az ausztriai Höflein-willendorf,r füvószenekar

j ubi l eumi ía\áll<ozőj án.
Szerepléseinken többször is Csepreg Város Mazsorett Csoportjaival együtt léptünk fel,
velük hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk.

A fellépéseken átlagosan 33 fő volt jelen. Örömteli, hogy évközben több új zenész is
csatlakozott az egyútteshez. Iliás Attila karnagy úr mindig megújulásra késztette a tagokat,
akik az együttzenélésen kívül továbbra is sokat tettek hozzá az egyittes munkájához a

rendezvények lebonyolításában, s főként a próbaterem felújítása során.

Csepreg, 2012. január 2I.
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Adószám

Csepreg Város Fúvószenekara
9735 Csepreg, Széchenyi tér 31.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYEB SZERVEZETEK XÖZrnSZNÚ
BGYSZERŰsÍrnrr BESZÁMorÓ.rÁNnr MERLEGB

2011. év

adatok e Ft-ban

Sor-
szám

a

A
I.

il.
III.

IV.

B
I.

IL

III.

IV.

C

A tétel megnevezése

b

Befektetett eszközök

IMMATER|ÁLlS JAVAK
TÁRGYI ESZKÖZÖK

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

BEFEKTETETT ESZKöZÖr ÉnrÉrHE LYESBÍTÉSE

Forgóeszközök

rÉszlprEr
KÖVETELESEK

ÉnrÉrpnpinor
pÉNzEszrözöt<

Aktív időbeli e|határolások

EszKözöK (AKTÍvÁr; ö ss zE sEN
D Saját töke

I. INDULO TÖKE ,JEGYZETT TÖKE

II. TöKEVÁLToZ^S lEREDMÉNY

n. LEKöTöTT TARTALÉK

IV. ERTEKELESI TARTALEK

\I TARCYEVI EREDMENY ALAPTEVELKENYSECBOLv, (KözHAszNúrpvÉrpNysEcBöL)

\/T TARGYEVlEREDMENYVALLALKOZASI
Y l, TEVÉKENySÉGBöL

' E Céltartalékok

F Kötelezettségek
i

I. HÁTRASOROLTKÖTELEZETTSÉGEK

II. HOSSZU LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSEGEK

IIt. RÖVIDLEJÁRATÚKÖTELEZETTSEGEK

G passzív időbeli elhatárolások

FORRASOK (PASSZIVAK) OSSZESEN

t lozo ev

c

893

893

i .140

1.140

2.033

2,033

2.090

-57

Elózó év(ek)
helyesbítései

d

Tárgyév

3.846

3.846

555

555

4.401
4,401

2.033

2.368

{C)
{ 11tt
Ct
U]

o

Csepreg, 2012, január 2l.
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Adószám

Csepreg Város Fúvószenekara
9735 Csepreg, Széchenyi tér 31.

KETTŐS KÖNYVUTELT YEZI.TŐ EGYEB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰsÍrBrr BESZÁMorÓ.rÁNnr EREDMENYLEVEZETESE

20lI. év

adatok e Ft-ban

Sor-
szám

a

A tétel rnegnevezése

b

. A. Osszes közhasznú tevékenység bevételel
(l.+tl.)

, l, PENZÜGYILEC RENDEZETT BEVETELEK
(l .+2.+3 .+4 .+5 .)

3. l. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

4. a) alapítótól

5. b) központi költségvetéstől

6. c) helyi önkormányzattól

7. d) társadalombiztosítótól

8. e) egyéb

9. f) továbbtanulási céllal

t0. 2. Pilyazati úton elnyert tárnogatás

I I. 3. Közhasznú tevékenységből származő bevétel

12. 4. Tagdíjból származó bevétel

I3. 5. Egyéb bevétel

tÁ II. PÉNZBEVETELT NEM JELENTÖ
BEVFTFl.EK

l5. B. VáIlalkozási tevékenység bevétele (l,+2.)

l6. l. Pénzügyileg rendezett bevételek

l7. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

I8. C. Tényleges pénzbevételek (A.n.+B./l.)

,o D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
"' (A.lll.+B,/2,)

)n E. Közhasznú tevékenység ráfordításai
(|.+2.+3.+4.)

2l. l . Ráfordításl<ént érvényesíthető kiadások

22, Ebből: továbbutalt támogatás

23, 2.Ráfordítástjelentőeszközváltozások

24, 3, Ráford ítást jelentő elszámolások

25, 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

)Á F. VálIalkozási tevékenység ráfordításai
(l.+2.+J.+4.)

27. l.Ráfordításkéntérvényesíthetőkiadások

28. 2.Rálordítástjelentőeszközváltozások

Előző év

c

2.|96

2"196

1.003

]03

397

720

12

4

2.196

2.253

2.113

l40

Tárgyév

e

).o-)l

3.632

2.610

2.610

171

710

13

2

Előző év(el<)

helyesbítései

d

300

3,632

1,264

1.264
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29. 3. Ráfordítást jelentő e]számo|ások

30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
3l" C. Tárgyévi pénzügyi eredmény

3) l. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi
eredménye A.ll. -E"l l.-E./4.)

? l 2. Yállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi
eredménye (B./l.-F./l,-F.l4.)

34. H. Nem pénzben realizált eredmény (

3§ l. Közhasznú tevékenység nem pénzben
realizált eredménye (A, l Il. -E . 12.-E.l 3.)

2í 2. Yállalkozási tevékenység nem pénzbenJo.
realizált ered ménye (B.l2.-F .l2,-F .l 3.)

37, L Adózás előtti eredmény

38. J. Fizetendő társasági adó

39. K. Tárgyévi eredmény

zn l. l(özhasznú tevé|<enység tárgyévi
eredménye (A./I.+A./II.) -(E .ll .+E .l2,+E .l3.)

/ t 2. Yállalkozási tevékenység tárgyévi
eredménye (I-J.1

-57

-57

-51

-57

2.368

2.368

2.368

2,368

252

261

75]

250

rÁlÉ:xozrATó ADAToK
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

l. Bérl<öltség

ebből: - megbízási díjak

- tiszteletdíjak

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3, Bérjárulek

B. Pénzügyileg rendezett anyag jeIlegű ráfordítások
c. Ertékcsökltenési leírás
D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások
E. A szervezet áltaI nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
F. Tárgyévben Apeh áItal kiutalt l oÁ összege

Csepreg, 2012. január 2l.
'1

\ .'
Szele Tamás

elnök

42.

43.

44.

45,

46.

47.

48.

49.

50.

5l.
52.

\
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Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete

Áthozat2O11 évről

Bevételck:
Helyi önko rmány zati támo gatás
Gazdálkod ó szerv ezetek támo gatása
Magánszemélyek támo gatása
P á|y ázatokon nyeft támo gatások (NCA)
SZJA I%- áb ől j uttatott adományok
Saját bevételek( kulturális szolgáltatás)
Tagdíjak
Egyéb bevételek ( banki kamatjóváírás, rendezvényi bev., stb. )

Bevételek összesen:

Beruházás:
Próbaterem kialakításának költségei

Kiadások:
Nagy értékű eszközök beszerzése
Hangszerjavítás
Hangszer kiegészítők és kották vásárlása
Anyag költség (nyomtatvány, irodaszer)
Belföldi utazások költsége
Nemzetközi utazások költsége
Vendé gzenekarok ellátása
Egyéb költségek és ráfordítások

tervezett
F,t

350.000.-
2.200.000.-

280,000.-
400.000.-
350.000.-
700.000.-
70.000,-

100.000.-

4.450.000.-

2.650.000.-

350.000.-
400.000.-
200.000.-
150.000.-
200.000.-
200.000.-
300.000.-
200.000,-

tényleges
Ft

1.140.23I.-

0.-
1.560.000.-

860.000.-
l77.000.-
249.881.-
710.000.-
73.000.-
1.702.-

3.631.583._

2.934.764.-

0.-
345.750.-
20.620.-
69.908.-
64.2I9.-
75.000.-

310.840.-
396.380,-

I.282.717.-

2.367.687.-

554.333._

I(iadások összesen:

2011. évi eredmény

Maradvány 1Átvitet 2012 évre)z

2.000.000._



Kózhaszn sági jelentés 3. szám melléklete

KIMUTATÁS
xörrsBcvETEsI TÁMo GATÁs FELHAszNÁLÁsÁnór

2011. év

Támogatásnyrijtó neve Támosatás Felhasználás célja
Felhasználás iisszege

(Ft) Átvitel iisszege (Ft) Elszámolás határideje
id pont sszes íFt) e|íjz évi tárgvévi

N emz eti Cizlil Alappí o gr aln 2077.09.21 777.000 Míikodési támogatás 0 177.000 0 2012. irinius 30.

9ZIA1% 201,1.10.07 234.847 Ko zhas zn(s, tevékeny s é g
támogatása

0 234.847 0
2012. október 31.

2011.12,08 15.034 0 15.034 0

Osszesen: 426.881 0 426.881, 0



Kózhaszndtsógi jelentés 4. szám melléklete

KIMUTATÁS
VAGYON FELHASZNÁrÁsÁnÓr

2071. év

Megnevezés El z évi tisszeg (e Ft) Tárgyévi sszeg (e Ft)
Yáltozás

Megjegyzés
u/o eFt

INDULÓ TÓKE 0 0 0 0róxnvÁrrozts 2090 2033 97% -57
LEKÖTÖTT TARTALEK 0 0 0 0
nnrnxnrnsl TARTALEK 0 0 0 0
rÁncynvr EREDMENY -57 2368 2425

Ktizhaszn sági tevékenység tárgyévi nyeresége -57 2368 2425
Vállalkozási tevékenys éF, tár nl évi nyeresé ge 0 0 0 0

EGYEB 0 0 0 0



Kózhaszru.isági jelentés 5. szómu melléklete

KIMUTATÁS
CEL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL

2011,. év

Megnevezés Iuttatás ijsszeee íFt) Eltérés Megjegyzés
el z évi tárgvévi '/,l Ft

KOZH ASZNU TEVEKENYSEG KERETEBEN
NYÚIToTT
Pénzbeli j uttatások tjsszesen

-ebb l adókoteles
-ebb l adómentes

Természetbeni iuttatások sszesen
-ebb 1 adókoteles
-ebb 1adómentes

EGYEB IUTTATÁSOK
oSSZESEN 0 0 0 0

EGYEB CEL SZERINTI, DE NEM KÖZHASZNÚ
TEVEKENYsEc xnnnrnrnN NYÚTTOTT
Penzbeli juttatások

Nem pénzbeli iuttatások

EGYEB IUTTATÁSOK
oSSZESEN 0 0 0 0

MINDOSSZESEN 0 0 0 0



Kozhaszru.isági jelentés 6. szóm melléklete

KIMUTATAS
KAPOTT TÁMocArÁsoxnÓr

201'],. év

Juttatás megnevezése Támogatott cél
Támosatás sszeee íFt) Yáltozás
eI z évi tárgvévi Y, Ft

KÖZPONTI KÖLTSEGVETESI SZERVTÓL

Nemzeti Civil Alapprogram Míikcjdési támogatás 397 067 777 000 45% -220 067
Proqramtámoq,atás 0 0

Elktil tinített állami p énzalap
HELYI ÖNxonnlÁNYZAT ns szrRvnI

Csepreg Város Önkormányzata Míík dési támosatás 100 000 0 -100 000

Programtámosatás 200 000 0 -200 000

Kisebbségi telepiilési iinkormánvzat
Telepiilési nkormányzat társulása
Maqánszemélvekt l 50 000 860 000 1720% 810 000

vállalkozásoktól 350 000 1 560 000 M67o 1 210 000
k zhasznír szervezett l

SZ|A10/o-a 302711 249 887 82,5% -52 830

Eryléb

osSzEsEN 1 399 778 2846 881 1 447 103



Kózhaszn sógi jelentés 7. szám melléklet

KIMUTATÁS
VEZET TISZTSEGVISELŐKNEK NYÚITOTT IUTTATÁSOXnÓL

2011. év

Juttatás megnevez se }uttatás ijsszege (Ft) Eltérés
Megjegyzés

e7 z évi tárcyévi '/o Ft
Cél szerinti p énzb eli kifizetések 0 0 0
Természetbeni juttatások 0 0 0

SZJA mentes 0 0 0
SZJA koteles 0 0 0

Ertékpapír juttatások 0 0 0
Tiszteletdíj ak, rnegbizási díiak 0 0 0
Kiiltségtérítések 0 0 0

Adott kiilcs niik sszege 0 0 0

Egéb juttatások 0 0 0

osszeseru 0 0 0


