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A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

1.Számviteli beszámoló.
1.1 Számviteli beszámoló bemutatása.
A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként azzal együtt
tekinthető meg.
1.2.Könyvvizsgálat
A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva
1.3.Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz
A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni, pénzügyi és
jövedelmezőségi helyezettéről megbízható és valós képet ad,Kiegészítés nem
szükséges.

2.

A szervezet bemutatása.
2.1 Elérhetősége:
1042. Budapest Király utca 9.
2.2 Azonosító adatok:
Neve: LIONS Clubok magyarországi szövetsége.

Logója:
Besorolása: Közhasznú egyesület
Bejegyezve: Fővárosi Bíróság: 4041
Adószáma: 19675132-1-42
Székhelye: 1042 Budapest Király utca 9
2.3 A tevékenysége általában:
A LIONS clubok szövetsége 1991 évben jött létre. A hazai LIONS mozgalom
követve az alapító amerikai elődöket fő célnak tekinti a szolgálatot a rászoruló
embertársaink problémájának megoldásában, de legalább enyhítésében. Azon
munkálkodunk, hogy minél szélesebb körben kerüljön megismerésre a közös
szolgálaton alapuló segítés eszméje.
Támogatjuk a fiatalokat a tanulásban nemzetközi táborok segítségével egymás
megismerésében és elfogadásában.

Keressük a megoldásokat a hátrányos helyezettű emberek életkörülményeinek
javítására.
Kiemelten foglalkozunk a látássérült emberek gondjainak enyhítésével.
Alapszabályunknak megfelelően közhasznú egyesületként elzárkózunk a pártoktól
nem fogadunk el tőlük támogatást és nem adunk támogatást. Nem veszünk, részt a
választási tevékenységekben nem támogatunk, és nem állítunk jelölteket.
2.4. Közhasznú tevékenység.
A szövetség a 2007 évi közhasznú munkáját külön mellékletben mutatja be.
2.4 A szervezet vezetése:
A szervezet vezetési felépítését az alapszabály határozza meg melyet a bíróság
elfogadott.
A szövetség képviselője: A kormányzó
A szövetség kormányzója: Simon Zoltán Szombathely Csuszka Utca 9
2.5 A szervezet felépítése:
A szervezetet a magyarországi LIONS clubok hozták létre. A szövetségnek
jelenleg 54 club a tagja melyeken keresztül 958 fő vesz részt a munkánkban.
Legfőbb szervezetünk a konvenció mely évenként ülésezik legalább egy
alkalommal. Az operatív irányítást a kormányzóság végzi a kormányzó éves
programja alapján.
2.6 Foglalkoztatottak.
A szövetség 2007 évben nem rendelkezett alkalmazottal.

3.

A vagyon felhasználása:
3.1 A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.
A szövetség meghatározó bevételi forrása a tagdíjak és különböző
hozzájárulások az egyes programokhoz.
A bevételek felhasználását a kormányzóság végzi a konvención elfogadott
költségvetés alapján.

4. Költségvetési támogatás felhasználása:
4.1 Költségvetési támogatás bemutatása:

Az egyesület 2007 gazdálkodási évben nem részesedett költségvetési támogatásban.

5.

A tárgyévi gazdálkodás bemutatása:

5.1 Bevétek.
Kapott támogatások:
1% adó támogatás
Turisztikai kapcsolat Fejlesztési támogatás.
Tagdíj bevételek.

13 795 200 FT

Egyéb bevétek

13 237 207 FT

105 000 FT
600 000 FT

Vállalkozási tevékenység bevétele:
Az egyesület 2007 évben vállalkozási tevékenységet nem végzett
5.2 Kiadások
Cél szerinti juttatások:
Az egyesület a költségvetési tervében meghatározott támogatásokat nyújtotta
melyet a melléklet tartalmaz.
Vezető tisztségviselők juttatásai:
A vezető tisztségviselők 2007 évben nem részesültek jutatásban munkájukat
kizárólag társadalmi tevékenységként végezték.
Közhasznú működés költségei:
Az egyesület nem különített el költségeket e területre a felhasználás a költségvetés
meghatározta kereteken belül történt.
5.3 A tárgyévi gazdálkodás értékelése.
A közhasznúsági cél teljesülése
Az egyesület 2008.05.17 tartott konvenciója (közgyűlése) megtárgyalta a célkitűzéseink
megvalósulását és határozatában elfogadta a 2007 évi feladatok megvalósítását.
Megállapította,hogy a közhasznú célkitűzéseink megvalósultak.

