Közhasznúsági jelentés
a Jumpers Tánc és Sport Közhasznú Egyesület
2011. évi tevékenységéről

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. §-a szerint a közhasznú
szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést
készíteni.

A Jumpers Tánc és Sport Közhasznú Egyesület – adószám: 18229305-1-43 - (továbbiakban
Egyesület) e kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget.

1. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a számviteli törvény szerinti egyes
egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően az
Egyesület elkészítette a 2010. évi számviteli beszámolóját, amely a közhasznúsági
jelentés részét képezi.
2. A vagyon felhasználása, alakulása
Az Egyesület saját tőkéje az előző időszak eredményéből áll (-522 e Ft), illetve a mérleg
szerinti eredményből, amely az Egyesület alaptevékenységének (közhasznú tevékenységének) tárgyévi eredményét mutatja. Ez 2011. december 31-én 778 e Ft volt.
A vagyoni szerkezet változását a számviteli beszámoló tartalmazza, illetve mutatja be.
3. A célszerinti juttatások bemutatása
A beszámolási időszakban a Társaság célszerinti juttatásokat nem adott.
4. A beszámolási időszakban az Egyesületnek 2.255 e Ft tagdíjbevétele volt, közhasznú
tevékenységből 5.805 e Ft bevétele származott. Helyi önkormányzatoktól 523 e Ft
támogatás kapott, míg 1%-os felajánlásokból 2011-ben 144 e Ft bevétele származott.
Közhasznú célú működésre kapott egyéb támogatás magánszemélyektől, illetve
cégektől, vállalkozásoktól a tárgyidőszakban nem volt. Az Egyesület vállalkozási
tevékenységet nem végzett, ezért társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.
A helyi önkormányzattól kapott támogatást táborok szervezésére használta fel az
egyesület, míg az 1 %-os felajánlásokat versenyek nevezési díjára, a fellépő ruhákra,
kellékekre fordította.
5. 2011-ben a Társaságvezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások nem voltak. Az alelnök
az egyesület alkalmazásában dolgozik, ő munkabért kapott.

6. Rövid tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről:
Az Egyesület célja és feladata:
Egészséges, sportszerű életre való nevelés, az ifjúság hasznos szabadidő eltöltésének
elősegítése, gyakorláshoz szervezett keretek biztosítása, tehetséggondozás.
A különböző társasági (versenytánc) táncok, a rock & roll és swing eltérő formái
(akrobatikus rock & roll, boogie-woogie, Lindy Hop), modern-jazztánc, klasszikus táncok,
sportakrobatika (gúlatorna), klasszikus balett, művészi torna, fitness, aerobik, testépítés,
gyógytestnevelés, rekreáció és az akrobatika, sztepp, revütánc, mazsorett valamint a
szertorna, népszerűsítése és oktatása.
A tanítványok versenyeken való indítása, bemutatókon való részvétel, hazai és
nemzetközi versenyek szervezése amatőr és professzionista táncosok részére, valamint
edzőtáborok, szakmai továbbképzések szervezése.
A fent említett sport- és művészeti tevékenységek és az egyesület népszerűsítése,
marketing és reklámtevékenység, olyan rendezvények és megmozdulások támogatása, ahol
a rock and roll mozgalmat népszerűsítik, segítik. Kapcsolatok létesítése és fenntartása
külföldi szakmai szervekkel, klubokkal, egyesületekkel.
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