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2019.évi közhasznúsági jelentése

Vácy Károly
Ügyvezető 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. Költségvetési támogatás felhasználása
Az év folyamán felhasználásra került a 2019.évben kapott 2018.évi 1% SZJA
kiutalás, melynek összege 79319 Ft volt. Ebből fedeztük a bank fenntartásával
kapcsolatos költség felvét fénymásolatokat. Így időbeli elhatárolásra 2020-as
költségekre nem kerülhetett sor.

3.Vagyoni felhasználásával kapcsolatos kimutatás
2019.12.31-én a saját tőke a következőképpen alakult:
Megnevezés
1
2
3

4

Induló tőke
Tőkeváltozás
Tárgyévi
alaptevékenységből
származó eredmény
Saját tőke

2019.évi Mérlegérték (e
Ft)
0
841
70

911

4.Cél szerinti juttatások kimutatása
2020.évi terveink között szerepel továbbra is a Váci Duna parton egy Piknik Park
kialakítása.
A 2019.évben a korábbi években elhatárolt összegek és a tárgyévben e célra kapott
támogatások is teljes egészében felhasználásra kerültek, melyek részletezése a
következő:
(Adatok Ft-ban)
Munka megnevezése
Beton termék
Földkimérés,
vízszint
mérés
Költségek összesen:

Ráfordítás összege
2053590
150000

A munkát végző cég
neve
Finebeton
Szecsődi Erzsébet E.V

2203590

A kifizetett költségekből 150.000 Ft időbelileg elhatárolásra került. Pénzügyileg
rendezésre került, de a Piknik Park kialakítására eddig befolyt támogatásokból már
nem volt rá fedezett, így az előző évek pénzügyi eredményéből került finanszírozásra
A 2019.évi bevételek alakulása a következő:

Megnevezés
Magánszemély tagdíja
Magánszemélyektől kapott támogatás
Dr. Gódor Ferenc Nagy Magdolna
Belföldi jogi személy
Silvo Trade Kft
Pályázati úton elnyert támogatás
Piknik Park program támogatás
(ebből előző évek támogatása 1275500
tárgy évi támogatás 690000)
2017 évről elhatárolt 1% SZJA kiutalás
2018.évi SZJA 1% kiutalás
Bevétel összesen:

Összeg (adatok Ft-ban)
1200000
60000
200000
1965500

39445
79319
3544264

5. Tárgyévi támogatás bontása a következő:
Név
Szabó Gábor
Duna Dráva Cement Kft
Kránitz Péter
Kovács Imre
Jess Kinga
Dr. Teleki Ágnes
Tesco
Összesen

Összeg (adatok Ft-ban)
50000
250000
30000
40000
20000
100000
200000
690000

6.Közhasznú szervezetvezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások
értéke, illetve összegek
Az Egyesület vezető tisztségviselő és tagjai költség térítésben nem részesültek.

7.Közhasznú tevékenységekről szóló rövid tartalmi beszámoló
Az Egyesület 2019.évben nem végzett vállalkozási tevékenységet, ezért sem
vállalkozási bevétele, sem a vállalkozási kiadása nem volt, így a társasági adófizetési
kötelezettsége sem keletkezett.
A közhasznú tevékenységekből származó bevétele 3544 ezer Ft, a kiadás 3474 ezer
Ft volt.
A közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 70 ezer Ft.
A szervezet a mérlegforduló napon 761 eFt értékű pénzeszközzel rendelkezett, mely
252 eFt értékű pénztári állomány 509 eFt értékű banki pénzállományból állt.
A források a 3.pontban részletezett 911 eFt értékű saját tőkéből állnak.

8. Az Egyesület 2019.évi kiadásainak bontása a következő:
Megnevezés
Kiadások összege (Ft)
Fénymásolás,
21810
sokszorosítás
Piknik Park építésére
2053590
fordított anyagköltség
Bankköltség
57655
Nemzetközi
és
hazai
1240830
tagdíjak
Dévai
Szent
Ferenc
100000
Alapítvány támogatása
Összesen
3473895

9. Közhasznú céljaink
Családi jellegű összejöveteleinkhez kulturális és ismeretterjesztő programok
szervezése, kirándulások szervezése, melynek költségeit a tagok önerőből
finanszírozzák.
Az Egyesület 2020.évi tervei között szerepel a Duna parti Piknik park építésének
további folytatása, mely a családok és barátok összejövetelére és szórakoztatására
lenne kialakítva.
Továbbra is szeretnék anyagi helyzetüktől függően rászoruló alapítványt támogatni.

Vác, 2020 június 24.
Az Egyesület közgyűlése a 2019.évi közhasznúsági jelentést elfogadta.
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