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Szervezet neve:
Váci Reménység Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

82

51

82

51

608

3 428

9

8

599

3 420

690

3 479

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

902

3 181

I. Induló tőke/jegyzett tőke

100

100

II. Tőkeváltozás/eredmény

-95

802

897

-402

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

2 681

298

I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G.

298

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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Szervezet neve:
Váci Reménység Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
Alaptevékenység
előző év
helyesbítése

előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

9 070

2 160

5 567

előző év
helyesbítése

tárgyév

5 150

Összesen
tárgyév
előző év
helyesbítése

előző év

9 070

7 310

9 693

5 567

9 693

536

807

536

807

8 027

6 973

8 027

6 973

0

0

0

0

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés
- támogatások
- adományok
4. Pénzügyi műveletek bevételei
5. Rendkívüli bevételek

2 438

2 438

ebből:
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

14 637

14 291

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

9 070

14 291

12 407

9 765

96

6. Anyagjellegű ráfordítások
7. Személyi jellegű ráfordítások

5 150

14 637

19 441

9 070

14 291

12 407

11 936

60

96

60

37

30

37

30

1 200

2 400

1 200

2 400

2 171

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
8. Értékcsökkenési leírás
9. Egyéb ráfordítások
10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
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Szervezet neve:
Váci Reménység Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

11. Rendkívüli ráfordítások

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

13 740

14 693

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

13 740

14 886

897

-402

12. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény (C-12)

tárgyév

Összesen
előző év

tárgyév
előző év
helyesbítése

2 438

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

2 438

2 171

2 979

13 740

16 864

13 740

14 886

897

2 577

298

298

897

-402

2 681

897

2 279

897

-402

2 681

897

2 279

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

344

120

344

150

120

150

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék
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1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

2 6 0 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Vác
Közterület jellege:

Dr. Csányi L
Lépcsőház:
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1.3 Bejegyző határozat száma:

1

Emelet:
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1.4 Nyilvántartási szám:

1 3

1.4 Szervezet adószáma:

1 9 1 7 7 6 0 3

1.6 Képviselő neve:
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Ajtó:

/1991 /
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2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

M.n.s. egyéb közösségi társadalmi tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXV. Civil törv.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Vác ifjúsága, paraatléták
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 500
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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Szervezet neve:
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7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

(Adatok ezer forintban.)

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

14 637

19 441

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

14 637

19 441

H. Összes ráfordítás (kiadás)

13 740

16 864

96

60

13 740

14 886

897

2 279

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Nem

Igen
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]
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PK-142-02 Szöveges beszámoló
KÖZHASZNÚ JELENTÉS_1.pdf

VÁCI REMÉNYSÉG EGYESÜLET
(2600 Vác, Dr. Csányi László krt 58.)

2015. évi közhasznúsági jelentése

MOYS CSABA
elnök

A közhasznú szervezetekről szóló 2011. CLXXV törvény 28. § értelmében a közhasznú
szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést
készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása az Egyesület legfőbb szervének kizárólagos
hatáskörébe tartozik.
1.Számviteli beszámoló
A számviteli beszámoló jelen közhasznúsági jelentés II. számú mellékletét képezi.
2. Az Egyesület jogállása
Az Egyesület 2015-ben több ízben módosította az alapszabályát a Budapesti Törvényszék
előírásainak megfelelően, de az Egyesület önhibáján kívül a 1400/Pk.60759/1990 számon
került bejegyzésre, mint nem közhasznú Egyesület. Az Egyesület közhasznú szervezetként
szeretné folytatni munkáját, támogatva az ifjú tehetséges sportolókat, valamint az egyesület
szakosztályait és legfőképpen a paraatlétákat.
Vállalkozási tevékenységének bevételét teljes mértékben az Egyesület működésére fordítja,
Az Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amely közvetlen politikai
tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt,
országgyűlési, megyei, fővárosi önkormányzati képviselő jelöltet nem állit és nem támogat.

3. Az Egyesület célja és feladatai
-

-

-

-

Az Egyesület az 1922-1948 között élt Váci Reménység Egyesület szellemi örökségét
ápolva fejti ki tevékenységét. Alapítója Dr. Vanyek Béla, katolikus pap legfőbb célja a
szegények felkarolása, tehetséges fiatalok támogatása volt. Ezt a munkásságot követik
a mai napig az Egyesület tagjai.
Az Egyesület célja a magyar demokratikus sport hagyományainak felélesztése,
minőségi verseny-, és tömegsport lehetőségének biztosítása, a kulturált és igényes
közösségi élet megteremtése, a fiatalság hazaszeretetét, vallási, erkölcsi, hazafias
alapon elősegíteni.
Az Egyesület tagja a Magyar Értelmi Fogyatékosok Sportszövetségének. Ennek
megfelelően az Egyesület célja az értelmi fogyatékos sportolók támogatása. A
paraatlétákat anyagi, erkölcsi támogatása, a nemzetközi, országos versenyekre való
feltételek megteremtése, olimpián való részvételhez szükséges anyagi feltételek
biztosítása.
Az egyesület közhasznú tevékenységként a szakosztályok munkájához kapcsolódó
támogató tevékenységet folytat, mely közhasznú tevékenységet a szakosztályok
sporttevékenységének működtetése, azok anyagi, tárgyi, személyi feltételeinek
biztosítása érdekében végzi és ezen közfeladat teljesítését a 2004. évi I. törvény 49. §
c)-e) pontjai, valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15) pontja
írja elő.
Az Egyesület által folytatott, közfeladatok ellátásához kapcsolódó, a társadalom és az
egyén közös szükségleteinek kielégítését elősegítő, fent körülírt tevékenységei az
alábbi jogszabályokhoz illeszkednek (különösen):
Az Egyesület közreműködik a Magyarország Alaptörvénye Szabadság és Felelősség
fejezet XV., XVI., és XX. cikkeiben írt állami és önkormányzati feladatok ellátásában.

Az egyesület céljait az alábbi- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 2.§20. pontjában,
valamint az alábbiakban hivatkozott jogszabályi rendelkezésekkel meghatározott közhasznú
tevékenységek folytatásával illetve támogatásával kívánja elérni:
- az egészséges életmód és szabadidősport gyakorlása, feltételeinek megteremtése,
sportfinanszírozás, a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok,
valamint a fogyatékosok sportjának támogatása: 2004. évi I. tv. A sportról 49. § c) - e).
- helyi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek: 2011. évi CLXXXIX. Tv.
Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) 15.
- a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme /2011
évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23.§(4)13./
- gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi, érzelmi fejlődése, készségeik, képességeik
ismereteik tudatos fejlesztése erkölcsös, önálló életvitele /2011. évi CXC. Törvény a nemzeti
köznevelésről/
4. . Költségvetési támogatás felhasználása
Az Egyesület nem jogosult az szja 1%-os felhasználásra.
5. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
5. a, Az Egyesület vagyona:
Az Egyesület vagyona tagdíjakból, jogi személyek és magánszemélyek vagyoni
hozzájárulásából áll. Az Egyesület céljai elérése érdekében vállakozói-gazdálkodói
tevékenységet folytathat. A pénz-, és vagyonkezelésére a hatályos pénzügyi jogszabályokat és
előírásokat kell alkalmazni.
Az Egyesület törzstőkéje 100.000,-Ft azaz egyszázezer forint. A szervezet további vagyonát
képezi magánszemélyek és szervek által felajánlott adományok, támogatások.
Az Egyesület vagyonának további forrásai a pályázatokon elnyert összegek, a Magyar
Atlétikai Szövetség és egyéb sport intézmények támogatásai, tőkéjük kamatai,
vállalkozásának nyeresége és a működése során keletkező egyéb bevételek.
Az Egyesület vagyonához tartozhatnak a számláján lévő pénzösszegek mellett azok az
eszközök és berendezési tárgyak, amelyek az egyesületi célt és a működést szolgálják.
A saját tőke elemei a következőképpen alakultak:
Megnevezés
1
2
3
4
5

Induló tőke
Tőkeváltozás
Tárgyévi, alaptevékenységből
származó eredmény
Tárgyévi eredmény
vállalkozási tevékenységből
Saját tőke

2014. év
( eFt)

Előző évek
módosítása
100
-95
897

Mérlegérték
(e Ft)
100
802
-402

0

2681

902

3181

6. Cél szerinti juttatások kimutatása
Az Egyesület a tárgyévben cél szerinti juttatásokban részesült.
7. Központi költségvetési szervtől az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától, mindezek szerveitől és az egyéb forrásból kapott támogatás mértéke

Megnevezés
Személyi jövedelemadó 1%-a
Egyéb támogatás
Magánszemélyektől kapott támogatás
Adománygyűjtés
Egyéb gazd. szervezettől kapott támogatás
Önkormányzati támogatás
Állami támogatások
Összesen:

Összege (e Ft)
0
8393
0
0
0
150
344
8887

8. Közhasznú szervezetvezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
Az Egyesület tisztségviselői juttatásban nem részesültek. Az Egyesület által szervezett
atlétikai versenyeken résztvevő versenybírák díjazásai lettek elszámolva személyi jellegű
költségként.

9. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Az Egyesület 2015. évben végzett vállalkozási tevékenységet, a vállalkozási bevétele bérleti
díjból adódik, melynek összegét az Egyesület működésére fordította. A vállalkozási bevétel és
az alaptevékenység bevételének megfelelő arányában osztotta fel a vállalkozási
tevékenységhez kapcsolódó kiadásokat.
Így a vállalkozási tevékenységből származó bevétele: 5.150 ezer Ft, míg a kiadása 2.171 ezer
Ft volt, a nyeresége így 2.979 ezer Ft, mely után társasági adó köteles.
A közhasznú tevékenységből származó bevétele: 14.291 ezer Ft, a kiadás 14.693 ezer Ft volt.
A közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye: -402 ezer Ft volt.
A közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye: -402 ezer Ft.
A szervezet a mérlegforduló napon 3.420 ezer Ft értékű eszközzel rendelkezett, melyből 789
ezer Ft pénztárban és 2.631 ezer Ft értékben az elszámolási bankszámlán volt.
A források a 3. pontban részletezett, 3181 ezer értékű saját tőkéből állnak.

Az Egyesület bevételei: (19.441 ezer Ft)
- támogatások: 8.887 ezer Ft
- alap tevékenység bevétele: 1.951 ezer Ft
- tagdíjak: 807 ezer Ft
- nevezési díj bevétele: 208 ezer Ft
- tovább számlázott energia költség bevétele: 1.998 ezer Ft
- vállalkozási bevétel: 3.152 ezer Ft
- rendkívüli bevétel, térítés nélkül átadott vagyontárgyak: 2.438 ezer Ft
Kiadások: (16.864 ezer Ft )
- anyag költség: 7.185 ezer Ft
- egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége: 4.678 ezer Ft
- egyéb szolgáltatások költsége: 73 ezer Ft
- bérköltség és bérjárulékok: 60 ezer Ft
- értékcsökkenés: 30 ezer Ft
- egyéb ráfordítások: 4.838 ezer Ft
2015. évben az Alapítványnak az alábbi közhasznú tevékenységei voltak:
-

-

-

-

Március 15.-i szavaló verseny megrendezése a helyi iskolások részére.
az egyesület Cserkész szakosztályának részvételével koszorúzás Dr. Vanyek Béla
emléktáblájánál, megemlékezés az Egyesület alapítójáról.
Október 6-i Kegyeleti Váltó Futás megszervezése Vác város középiskolásainak és
általános iskola felső tagozatos diákjai számára.
minden év decemberében, Karácsony Szent estéjén ingyen meleg étel osztása a
rászorult, szegény családok részére.
minden évben megrendezésre kerül az Atlétikai Szakosztály szervezésében a Dr.
Vanyek Béla Atlétikai Emlékverseny, melyre az ország minden részéről érkeznek
sportegyesületek. A versenyen a paraatléták is indulnak.
Németh Miklós Gerelyhajító Verseny megrendezése
paraatléta versenyzők erkölcsi és anyagi támogatása, a nemzetközi, és
világbajnokságokon való részvételhez szükséges anyagi és eszköztámogatások
biztosítása. Világbajnokságon való részvétel, felkészüléshez szükséges támogatás
(Catar, Ecuador)
ifjú helyi tehetségek felkarolása, támogatása. Köztük serdülő, ifjúsági és junior
válogatott versenyzők támogatása.
az Asztalitenisz Szakosztály minden évben segít a Katolikus Ifjúsági Diákszövetség
országos Asztalitenisz versenyének megszervezésében, valamint a verseny teljes
lebonyolítását végzi. Ezen kívül a szakosztály a helyi iskolákban tart asztalitenisz
oktatást. Az Egyesület közbenjárásának köszönhetően az egyik helyi általános
iskolának sikerült asztalitenisz asztalt szereznie. Részt vesz minden évben a
szakosztály a helyi „Sport legyen a Tied” mozgalomban, melynek célja az egyes
sportágak bemutatása. A szakosztály tagjai országos és megyei versenyeken is jelen
vannak. A versenyeken való részvételhez szükséges anyagi és eszköztámogatásokat
biztosítja tagja részére, főként a rászorult családok tehetséges gyermekei számára.
az Egyesület további szakosztályai: cserkészek, kosárlabda, galambász,
természetjárók, rádióamatőr, vívók, gyorstollas.

Az Egyesület minden szakosztálya törekszik a Váci Reménység Egyesület alapítójának
szellemiségét hűen képviselni, a fent felsorol tevékenységek mellett az ifjúság erkölcsi
nevelését elősegíteni.

Vác, 2016. május 30.

Moys Csaba
elnök

