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A szervezet alapadatai 

  

 Elnevezés:Griff Siklóernyős Club és Sport Egyesület 

  

1. Képviselő: Szabó József (elnök) 

2. Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Erkel Ferenc u. 23. 

3. Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Erkel Ferenc u. 23. 

4. Adószám: 18291063-1-13 

5. Közhasznúsági fokozat:nincs 

6. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 4.Pk.60.115/2012/5.   2012. július 12. 

7. Civil szervezet nyilvántartási száma: TE-6313 

  

  

Kimutatás a pályázati úton nyert költségvetési támogatás felhasználásáról 
 A Griff Siklóernyős Club és Sport Egyesület 2012. évben pályázati támogatásban nem részesült. 

Bevételek összetétele 
A Griff Siklóernyős Club és Sport Egyesület 2012. évben az alábbi bevételeket realizálta: 

    

  Siklóernyőzés bevétele 342764.-Ft 

  Adományok, támogatások    491083.-Ft 

  Kapott bankkamat 244.-Ft 

  Árfolyamnyereség 1906.-Ft 

      

  Összesen: 835997,-Ft 

 

A cél szerinti juttatások kimutatása 
A Griff Siklóernyős Club és Sport Egyesület 2012. évben nem kapott cél szerinti támogatást. 

A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a 

kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az 

egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 
 A Griff Siklóernyős Club és Sport Egyesület 2012. évben központi költségvetési szervtől, elkülönített 

állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési 

önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől nem 

kapott támogatást. 

Kapott, visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatások 
Az Egyesületnek kapott, visszatérítendő támogatási kötelezettsége nem keletkezett 2012-ben. 

A sportegyesületi tevékenység rövid tartalmi beszámolója 
A sportegyesület 2012-ben alakult és megkezdte a célja szerinti működését: a siklóernyőzés 

megismertetését, népszerűsítését. Megkezdtük a működéshez szükséges eszközök beszerzését és kerestünk 

fórumokat arra, hogy a siklóernyőzés lehetőségét a családokhoz eljuttassuk. Ilyen fórumok a "habostorta" 

honlapokon való megjelenés, ahol kupon formájában kedvezményesen juthattak hozzá a tagjaink a 

szolgáltatás igénybevételéhez. Ebből a megjelenési formából az éves bevételünk majd fele keletkezett. 

Az év során részt vettünk különböző rendezvényeken és elkezdtük előkészíteni a folyamatos lehetőségek 

kialakítását a jövőre nézve is, a kapcsolati tőke megalapozását az érdeklődőkkel. Ilyen például: 

Szigetszentmiklósi sport nap, ahol a siklóernyőzést népszerűsítettük standunkkal. 

Megjelentünk a Nők lapjában, Hölgypilóta blogban. 

A rendezvényeken való megjelenés jóvoltából már tagokat is gyűjtöttünk, megalapozva a következő évek 

tagdíjbevételét. Segítettünk tagjaink repüléseinek megszervezését, versenyen való részvételüket. 

A befolyt összegek, és adományok ennek megfelelően lettek felhasználva reklámozásra, oktatásra. 



A sportegyesület 2012-ben nem végzett a jogszabályok szerint vállalkozási tevékenységnek tekinthető 

aktivitást. 

A bevétel fennmaradó részével a sportegyesület célja, a megkezdett tevékenységének még magasabb 

színvonalon történő folytatása. Ez a következő év kitűzött feladata. 

 

Budapest, 2013.05.30.                                                                             Szabó József  

                                                                                                                        elnök 
  

Griff Siklóernyős Club és Sport Egyesület 

Egyszerűsített éves beszámoló  (2012.01.01-12.31)  ESZKÖZÖK 

(AKTÍVÁK) 

      
adatok E Ft-

ban 
    

  Előző év Előző év(ek) Tárgyév     

   2011.12.31 módosításai 2012.12.31     

 A. Befektetett eszközök 0   419     

  I. Immateriális javak           

  II. Tárgyi eszközök     419     

  III. Befektetett pénzügyi eszközök           

             

 B. Forgóeszközök 0 0 145     

  I. Készletek           

  II. Követelések           

ebből követelések nyilvántartott 

értékvesztése  
          

  III. Értékpapírok           

  IV. Pénzeszközök     145     

             

 C. Aktív időbeli elhatárolások           

            

 Eszközök összesen 0 0 564     

 


