Összefogás Sótonyért Egyesület
Közhasznúsági Jelentése 2013. év.
1. Számviteli beszámoló
A társaság 2013. évi egyszeres könyvviteli nyilvántartása és az érvényes számviteli
törvény valamint a 224/2000.(XII.19.) sz. Kormányrendelet alapján készítette el a
beszámolót, mely, a jelentés melléklete.
A 2013. évi eredmény-kimutatás szintén a jelentés melléklete. A társaság 2013. évi
bevételei és ráfordításai az alábbiak szerint alakultak:
adatok ezer Ft-ban
Megnevezés
2013. év
Összes bevétel
562
Összes ráfordítás
571
Tőkeváltozás
-9
2. Költségvetési támogatások.
3. A társaság vagyonának alakulása:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Megnevezés
Befektetett eszközök
Tárgyi eszközök
Forgóeszközök
Követelések
Pénzeszközök
Eszközök összesen:

adatok ezer Ft-ban
2013. év
20
20
441
0
441
461

4. Bevételek részletezése:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.

Megnevezés
Összes közhasznúsági bevétel
Alapító tagoktól kapott támogatás
Gras Kraft Kft
Lux Aeterna Kft
Hegyhát Szövetkezet
Áfész Sárvár
ECO BAU Kft
Tagok belépési díjából, tagdíjból,
Személyi jövedelemadó 1 %-ból
Önkormányzati támogatásból
Egyéb bevétel vas, papír gyűjtés

adatok ezer Ft-ban
2013. év
562
18
50
20
50
20
30
22
147
50
155

A bevételekből 2013. 12. 31-én 200 ezer forint lekötött betétben van elhelyezve, a
SAVARIA Takarékszövetkezetnél.
5. Költségek részletezése:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Megnevezés
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi ráfordítások
Rendkívüli ráfordítások
Összesen:

adatok ezer Ft-ban
2013. év
174
0
5
392
0
0
571

Az anyagjellegű ráfordítások között nagy költséget képviselnek a dísznövények.
Az egyéb ráfordítások között a jelentősebb tételek az előadó művészeknek (falunap,)
fizetett fellépési díj, a Sághegy Leader Egyesület tagsági díj, színpad bérleti díj.
A www.sotonyert.hu honlap internet díjáért 17 ezer Ft-t számolt el, melynek
szerkesztését Hőbér Szabolcs egyesületi tag végzi.
6. Vezető tisztségviselők javadalmazása:
Az egyesület vezető-tisztségviselői anyagi juttatásban nem részesültek.
7. Közhasznúsági tevékenység:
Az Egyesület által végzendő közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c.)
bekezdése alapján:
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység
6. kulturális örökség megóvása”
Az Egyesület alapszabálya 3. pontjában az alábbi tevékenységek kerültek
megfogalmazásra, amelyeket a működése során végez:
- Sótony község szépítése, csinosítása,
- A község kulturális életének élénkítése,
- A falu és vidéke értékeinek, történelmének, hagyományainak felkutatása,
ápolása,
- A község fejlődését, haladását szolgáló tervek támogatása,
- Az ifjúság nevelése a hagyománytiszteletre,

- A lakosság összefogása, mozgósítása, a közösségi szellem erősítése a falu
építése és szépítése érdekében
2013. évben végzett munkák:
- Borverseny lebonyolításában részvétel.
- Tavaszi szemétszedés szervezése.
- A hagyományőrző Gyepűtiprás lebonyolításában az egyesületi tagok munkájukkal
vettek részt, az Egyesület alelnöke szervezte az ünnepi műsort, gyerekeknek
verset tanított be.
- Falu közterein munkálatokat végeztünk.
- A falunapi rendezvényekhez az Egyesület vendégszereplők meghívásával járult
hozzá, a tagok segítettek a lebonyolításban.
- Szeptember hónapban, a hagyományőrző szüreti felvonulás az esti batyus bállal,
közös tűzgyújtással került megszervezésre.
- Az Egyesület elnöke a gyerekeknek, egyesületi tagoknak műsort tanított be,
mellyel a szüreti felvonulást tették hangulatossá.
- Mikulás ünnepségre a jelmez kölcsönzését, és a műsor szervezését biztosította
az Egyesület.
- Ádvent harmadik vasárnapján, a templomtéren közös karácsonyfa díszítés volt.
A 224/2000.(XII.19.) sz. Kormányrendelet alapján készített beszámoló az egyesület
székhelyén (Sótony, József Attila utca 26.) és a www.sotonyert.hu internetes honlapon
megtekinthető.

Sótony, 2014. 05. 31.
A jelentést összeállította: Vörös Istvánné
Egyesületi tag
A jelentést jóváhagyta:
Horváthné Szakos Bernadett
Egyesület elnöke

