Veszprémi Kerékpáros Egyesület

Kiegészítő melléklet a 2016. évi mérlegbeszámolóhoz

Veszprém, 2017. május 04.

……………………………….
az egyesület elnöke
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I.

Általános jellegű kiegészítések

Veszprémi Kerékpáros Egyesület
Az alapszabály kelte: 2005. 12.19.
Székhelye: 8200 Veszprém, Lövőház u. 17
Adószáma: 18939365-1-19
Tevékenységi köre: sporttevékenység
Bírósági bejegyzés kelte: 2006.01.30. Száma:4.Pk.60 135/2005/5
Szervezet közhasznúsági fokozata: közhasznú
Képviseletre jogosult neve: Horváth László
lakcíme: 8200 Veszprém, Simon István u. 5/B. 1em. 4.
A beszámoló könyvvizsgáló által nem hitelesített.
Az egyesület alapszabályában is megfogalmazott célja:
Az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltése, ifjúság nevelő program,
szenvedélymentes életrevaló nevelés, szabadidős sport azon belül is a
kerékpáros sport és a kerékpározás, mint szabadidős tevékenység népszerűsítése.
Az egyesület a vonatkozó előírásoknak megfelelően olyan versenyzőket kutat
fel és támogat, akik megfelelő szinten képviselik az egyesületet a nemzeti és
nemzetközi versenyeken. Képviseli tagjainak érdekeit. Az egyesület közhasznú
szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet.
1. Számviteli politika általános előírásának bemutatása
Könyvvezetés módja: kettős könyvvitel.
A szervezet a számviteli törvény előírásai szerint éves beszámolót készít, amely
elkészítésének időpontja a tárgyévet követő év május 04. napja.
A 224/2000. (XII.19.) Korm. Rendeletben meghatározottak szerint a közhasznú
egyszerűsített éves beszámoló a 4.sz melléklet szerinti mérlegből, továbbá a 6.
számú melléklet szerinti eredmény-kimutatásból, valamint tájékoztató adatokból
áll.
A szervezet az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
jelentést készít. A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a, a számviteli beszámoló
b, a költségvetési támogatás felhasználását
c, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
d, a cél szerinti juttatások kimutatását
e, a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a
helyi önkormányzattól , a kisebbségi települési önkormányzattól, a
települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott
támogatás mértékét
f, a közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét,
illetve összegét
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g, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót
A közhasznúsági jelentés elkészítésének időpontja a tárgyévet követő május 04.
napja.

II.

Egyéb kiegészítő információk

A szervezetnek a mérlegben szereplőkőn kívül egyéb kötelezettsége nincs.
A beszámoló aláírására jogosult személy:

Horváth László
8200 Veszprém,
Simon István u. 5/B. 1em. 4.
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