ROTARY CLUB BAJA
Közhasznú Társadalmi Szervezet
Pénzügyi beszámolója
2021. 01.01. -2021.12.31. időszakra

Egyesület rövid bemutatása:
A Rotary Club Baja közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja Rövid u. 3. Adószáma:
18360945-1-03) 2001. április 26-án alakult meg. A Bács-Kiskun megyei Bíróság 2008. sorszám
alatt nyilvántartásba vett (Bírósági végzés száma: Pk. 60.059/2001/3.) 2001. május 24-i
bejegyzéstől, illetve nyilvántartásba vételtől kezdve közhasznú jogállású társadalmi
szervezetként működik.
A szervezet célja és egyben működése a segítőkészség a mindennapi életben („Service Above
Self”). Ezt a célt az egyesület az emberi és állampolgári jogok védelmével, hátrányos helyzetű
csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésével igyekszik elérni.
További célja a barátság ápolása, amely alkalmat ad az emberi kapcsolatok kiépítésére és
lehetőséget teremt, hogy segítsen másokon. A magán-, és közéletben magasrendű erkölcsi
alapelvek felállítása és követése. A népek közötti béke és megértés támogatása, a segítőkészség
eszménye alapján munkálkodó személyek világméretű közössége által. E körben az egyesület
széleskörű kulturális tevékenységet folytat, tevékenyen részt vesz a kulturális örökség
megóvásában, a műemlékvédelem és a környezetvédelem időszerű feladatainak
végrehajtásában.
A Rotary Club Baja a fent részletezett céljai eléréséhez az alábbi, törvényben meghatározott
közhasznú tevékenységet folytat: kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem, környezetvédelem, emberi és állampolgári jogok védelme, hátrányos
helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, euroatlanti integráció
elősegítése. Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által
igénybe vehető – szolgáltatások.
Az egyesület jelenleg 23 fő taglétszámmal működik, melyből 7 fő az elnökség létszáma, az
elnök az alakulást követő huszadik „Rotary” évben Lovretity Zoltán. A bejegyzett elnök:
Lovretity Zoltán.
.
1./ Számviteli beszámoló:
A Rotary Club Baja 2021. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó
előírásoknak megfelelve kettős könyvvitelt vezet, s az ehhez kapcsolódó éves egyszerűsített
beszámolót állítja össze.
Az egyesületnek köztartozása nincs.
Az egyesület 2021. évi eredménye: 4.335.-Ft veszteség
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2./ Költségvetési támogatás felhasználása:
Nem történt.
3./ A vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatások:
A 2021. évet 4.335.-Ft veszteséggel zártuk.
2021. évben a kapott támogatásoknak, adományoknak köszönhetően a közhasznú céljaink
elérése érdekében gazdálkodtunk, szem előtt tartva, hogy ne kelljen más külön forrást elvonni
a biztonságos működés érdekében.

Bevételek
RC Baja tagdíj bevétel
RI tagdíj bevétel
MRCSZ tagdíj bevétel

Kiadások
550.000.- MRCSZ tagdíj utalás
461.000.- Nemzetközi tagdíj utalás
797.500.-

Bethlen G. Alapkezelő tám.
300.000.District Grant tám.
289.345.Kormányzói Újraindítási támog. 200.000.Egyéb támogatás, adomány
577.500(Autista gyerekek, Horvátországi földrengés
kár. tám., egyéb egyéni felajánlások stb.)
Haleresztés adományok
72.340.Jótékonysági futás adományok
466.800.Adventi borkínálás adomány
207.990.Tagdíj felvételi díj
8.000.SZJA 1 %
94.472.Értékpapír árf. nyereség
7.037.Bevétel összesen

917.000.469.014.-

Adott támogatások
1.874.234.Bank költség
39.590.Könyvelési díj
48.000.Egyéb igénybe vett szolgáltatás 411.017.(posta-, reklám és nyomda ktg., fuvardíj,
biztosítás)
Bérleti díj
35.000.Szállás költség
39.840.Különféle egyéb ktg.
202.624.(megállító tábla, virág)

4.031.984.- Kiadás összesen
Egyenleg: -4.335.-

4.036.319.-
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Pénzügyi beszámoló:
2021. évi nyitó egyenleg
2021. évi eredmény
2021. évi záró egyenleg

5.252.524.-Ft
-4.335.-Ft
5.248.189.-Ft

CIB Bank folyószámla
CIB Bank elkülönített számla
CIB Értékpapír számla
Házipénztár
Fujitsu Laptop tárgyi eszköz
Epson Full HD projektor
Vagyon

3.088.626.-Ft. (2021.12.31. számla történet)
9.136.-Ft. (2021.04.21 79. számú kivonat)
1.222.113-Ft. (2021.12.31 keltű, 185. kivonat )
445.314.-Ft. (2021.12.31. keltű P/1/000053. sor.)
284.000.-Ft. (számla sz:TIT-2021/01421 )
199.000.-Ft. (számla sz:TIT-2021/01421)
5.248.189.-Ft

A fentiek ismeretében az egyezőség fennáll.
Kimutatás a RC Baja tagdíjakból származó bevételeiről és a működésre fordított
összegről:
2021.07.01-2021.12.31.
Tagdíj bevétel
250.000.-Ft
Kiadás:
Egyéb költség
96.721.-Ft
Könyvelési díj
24.000.-Ft
Banki költség
20.748.-Ft
Szentgyörgyi Albert díj
109.220.-Ft
Megállító táblák
154.750.-Ft
______________________________________
Kiadás összesen
405.439 .-Ft
4./ A cél szerinti juttatások kimutatása:
Egyesületünk közhasznú tevékenysége során ellenszolgáltatás nélkül, kívülállók részére cél
szerint összesen 1.874.234.-Ft összegű támogatást nyújtott.
Részletezve a jelentősebb tételek:
Szemüveg projekt: 628.690,- Ft.
EGYMI laptop tárgyi támogatás: 149.900,- Ft.
Horvátországi földrengés károsultjainak adomány: 370.925,-Ft.
Haleresztés rajzpályázat díjazása: 60.000,- Ft.
Jótékonysági ételosztás 2 alkalommal: 236.000,- Ft.
Gyereknapra jégkrém, csokoládé adomány 152.400,-Ft.
RC Zenta támogatása: 35.000,- Ft.
Egyesült Út Alapítvány (Dobszakkör) támogatás: 30.000,- Ft.
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Jótékonysági Futás díjazott iskolák támogatása: 50.095,- Ft.
Rászorult csecsemők támogatása: 96.062,- Ft.
Mikulás csomagok: 51.507,- Ft.
5.) Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapoktól, helyi
önkormányzattól települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott
támogatás mértéke:
6.) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve
összege:
Szervezetünk a vezető tisztségviselőknek nem nyújtott személyi juttatást, illetve támogatást.
A kialakult pandémiás helyzet miatt a magyarországi Rotary központ szervezett eseményei és
a társklubok felkeresése a szokásos mértéktől elmaradt, így üzemanyag-, valamint
szállásköltség térítése minimális összegben (39.840 Ft.) történt a tagok felé.
7.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:
Az egyesület húsz éve alakult. Célkitűzéseink többek között a barátság ápolása, a segítőkészség
a mindennapi életben, emberi kapcsolatok kiépítése. Ide tartozik a barátságra alapozott önzetlen
szolgálat, a társadalmi szolidaritás elősegítése és a közösségek támogatása is. Ez évben a
korábbiaktól eltérően a pandémia miatt jóval kevesebb összejövetelről, rendezvényről tudunk
beszámolni, klubunk részben az online térbe kényszerült. Ennek ellenére igyekeztünk a
közhasznú tevékenységünket fenntartani, így több, szokásosnak mondható cél szerinti
támogatási kezdeményezésünkről számolhatunk be.
Tagtársaink a tagdíjakat döntő többségében időarányosan befizették, elszámolásuk rendezett.
A tagok által befizetett nemzetközi és MRCSZ tagdíjak határidőben történő rendezése
megtörtént.
Munkánkat összegezve egyesületünk a 2021. év folyamán is megfelelt az alapító okiratban
kitűzött céloknak. Tevékenységünket a biztos, szilárd alapokon nyugvó működés folyamatos
szem előtt tartása mellett végeztük.
Baja, 2021.12.31
Készítette: Romsics Józsefné

Záradék:
A 2021. éves közhasznú tevékenységről szóló pénzügyi beszámolót az egyesület Baján 2022.
január 06. napján megtartott közgyűlésen fogadta el.

