
 
Kiegészítő melléklet 

civil szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 
 
 
 
1. A civil szervezet bemutatása 
 
A Trampolin Sportegyesület 2005. október 25-én alakult meg. A Veszprém Megyei Bíróság 
4.Pk. 60134/2005/4. számú végzésével 2599 számon vette nyilvántartásba. Az egyesület 
működési területe Veszprém város és a környékbeli települések. Célja a sportegyesület tagjai 
részére rendszeres edzés- és versenylehetőség biztosítása; sporttanfolyamok és sportnapközik 
szervezése, megrendezése. 
Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Haszkovó u. 19/B. 4/13. 
Adószáma: 18938797-1-19 
A Trampolin Sportegyesület  - közhasznú jogállású civil szervezetként - 2012. január 1-jétől 
kettős könyvvitel vezetésére kötelezett a 2011. évi CLXXV. törvény előírása alapján. Éves 
beszámolóját a többször módosított 2000. évi C. törvény, valamint a 224/2000. (XII.19.) 
Korm. rendelet alapján készíti el.  
 
 
2. A vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése 

A saját tőke alakulása 
adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés 2011. év 2012. év 
Induló tőke 0 0 
Tőkeváltozás - 338 - 445 
Közhasznú tev. eredménye  160 35 
 

Az egyesület saját tőkéje az elmúlt évhez képest csökkent 2011. évben - 178 ezer Ft, 2012. 
évben - 410 ezer Ft. 
A pénzeszközök nyitó állománya: 43 ezer Ft, záró állománya: 21 ezer Ft. 
 
 

3. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
Az egyesület tárgyi eszköz állománya csökkent 2011. évhez képest. A csökkenést  a tárgyévi 
értékcsökkenési leírás elszámolása okozta. 
Követelésként a Magyar Olimpia Bizottság pályázatán elnyert 300.000 Ft, valamint a 
Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán elnyert 710.000 Ft került kimutatásra. A NEA 
támogatás összege a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg teljesült.  
Pénztárkészlet 1.700 Ft, elszámolási betét összege 19.648 Ft.  
Aktív időbeli elhatárolásként a tárgyévben számlázott, következő évre vonatkozó domain- és 
webhosting szolgáltatás időarányos része került kimutatásra 15.932 Ft összegben. 
A tőkeváltozás az előző évek közhasznú eredményét tartalmazza – 445.290 Ft értékben. A 
tárgyévi közhasznú tevékenység eredménye 35.160 Ft. 
A rövid lejáratú kötelezettségek összege az egyesület elnöke által biztosított kölcsön 
1.705.000 Ft és a szállítói kötelezettség 36.000 Ft. 
 Passzív időbeli elhatárolásként a 2012. IV. negyedévre vonatkozó 18.000 Ft-os könyvelési 
díj összege került kimutatásra, számlázása 2013. évben történt meg. 
 
 



 
 
4. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
Az egyesület által nyújtott sportszolgáltatás összege 2012. évben 348.200 Ft volt. Tagdíj 
bevételként 2.552.000 Ft folyt be. Az SZJA 1% felajánlások bevétele 164.099 Ft, helyi 
önkormányzattól kapott támogatás 50.000 Ft, gazdasági társaságtól kapott adomány összege 
200.000 Ft. Pályázati úton 1.010.000 Ft támogatást nyert el. Kerekítési különbözetként 9 Ft 
bevétel keletkezett. Pénzügyi műveletek eredménye 102 Ft banki kamat. Rendkívüli 
bevételként került elszámolásra - a kettős könyvvitelre való áttérés miatt - a Nemzeti 
Erőforrás Minisztériumtól 2011. évben elnyert 300.000 Ft-os pályázati támogatás, melynek 
pénzügyi rendezése 2012. évben történt meg. 
Anyagköltségként 71.371 Ft került elszámolásra. Igénybe vett szolgáltatások közül jelentős 
költségek: bérleti díjak 1.875.300 Ft, saját gépjárműhasználat költségtérítése 748.663 Ft, 
sportrendezvény-szervezés 308.600 Ft, játékengedélyek 152.825  Ft. Személyi jellegű egyéb 
kifizetésként versenyekkel ill. sporttáborral kapcsolatos szállás és étkezési díj került 
elszámolásra  907.192 Ft értékben. Tárgyi eszközök után elszámolt tárgyévi értékcsökkenési 
leírás 145.504 Ft.  
 
 
5. Tájékoztató kiegészítés 
A Trampolin Sportegyesület elnökségének tagjai tevékenységüket társadalmi munkában látták 
el. 2012. évben az egyesület elnöke 594.763 Ft gépjármű költségtérítésben részesült. 
 
A Trampolin Sportegyesület által 2012. évi támogatási program keretében végleges jelleggel 
felhasznált támogatási összegek: 
 

Támogatási program megnevezése Támogatás felhasználása Összeg ( Ft) 
NEFMI 61387-0/2011 támogatási szerződés Terembérleti díj 300.000 
NEA-MA-12-SZ Civil szervezetek szakmai célú 
támogatása 

Stupava Cup - Nemzetközi floorball kupa 
részvételi költségei,  Lizards kupa 
rendezvény költségei 

710.000 

MOB-HSZE-12-0160 Apák és gyermekek a 
közös célért! - Rendszeres testmozgás, 
generációk összehozása projekt 

Terembérleti díj 300.000 

 
A közalapítvány a számviteli szolgáltatások elvégzésével a SZÁM-SZAKI Könyvelőirodát  
(8230 Balatonfüred, Köztársaság u. 11.) bízta meg. A könyvviteli szolgáltatások irányítását, 
vezetését Csapó Péter (8230 Balatonfüred, Köztársaság u. 11/B. 3/7., mérlegképes könyvelői 
nyilvántartási száma: 179139) végzi. 
 
 
Veszprém, 2013. március 27. 

 
 

          Kovács Tamás 
                 elnök 


