AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A 2011. ÉVI
MUNKÁRÓL, EREDMÉNYEKRŐL ÉS A
GAZDÁLKODÁSRÓL
Tisztelt Küldöttgyűlés!
Kedves Vendégeink!
Az elmúlt évi munkánkról, gazdálkodásunkról eredményeinkről, megoldott és
megoldásra váró feladatainkról az alapszabályunkban meghatározottak szerint minden
évben számot kell adni. Örömmel adok tájékoztatást arról, hogy sportszakmailag
sikeres, pénzügyileg rendezett évet zártunk, melyet az alábbiakban tömören értékelünk.
A beszámoló elejére kívánkozik, hogy a Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatával kötött szerződésben vállalt valamennyi kötelezettségünknek meg tudtunk
felelni. A Magyar Atlétikai Szövetség pontversenyében az elvárt és tervezett 1-4. helyezést
teljesítettük, 2011. évi pontversenyt megnyertük 8747 ponttal, ezzel az ország
legeredményesebb atlétikai klubjának nevezhetjük magunkat. A Budapest Honvéd 8025
ponttal lett második, a Békéscsaba 7756 ponttal harmadik. A dobogós helyet stabilan őrizzük
évek óta (a 4. helyezett Dobó SE 5730 pontot szerzett 2011-ben), terveink szerint vállalt
kötelezettségünket 2012-ben is fogjuk tudni teljesíteni, az első két hely valamelyikére,
legrosszabb esetben a harmadik helyre várjuk a klubot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2014. december 31-ig élő
szerződésünk – mely évente 20 millió forint támogatási összegről szól – biztosítja
működésünket. A következő három évben tehát biztosított a VEDAC működése, a város
támogatását ezúton is köszönjük.
Sportszakmai értékelés:
A

VEDAC

működése

szempontjából

legfontosabb

célt

–

a

szakosztályi

pontversenyben dobogós helyen végezni – teljesítettük.
A Magyar Atlétikai Szövetség hivatalos szakosztályi pontversenyében 2011-ben 88
egyesület szerzett országos bajnoki, nemzetközi eredmények és magyar csúcsok alapján
pontot. Az összesített pontversenyben a VEDAC által megszerzett első hely a szorgos
pontgyűjtögetés eredménye. Voltak kiugró teljesítményeink, de fontos, hogy minden profilba
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vágó országos bajnokságon elindultunk, és a korosztályos világversenyekre is delegáltunk
sportolókat. Az utánpótlás pontversenyben tartjuk a második helyünket, a 2010-es évi 2553
ponttal szemben 2011-ben 3650 pontot szereztünk a Budapest Honvéd mögött, ami kiváló
teljesítmény.
A közép- és hosszútáv futó szakági pontversenyt idén is magabiztosan megnyertük
3006 ponttal, a Békéscsaba 1089 ponttal követ minket. Dobó szakágunk megőrizte 2010-ben
megszerzett második helyét, a felnőtt élversenyzőkkel rendelkező Dobó SE nyert 5690
ponttal, a VEDAC 4011 pontot szerzett, a harmadik pedig a Békéscsaba 3434 ponttal. A rövid
és gátfutó szakági pontversenyben a 2010-ben elért 4. helyünkkel szemben egy helyet
csúsztunk vissza, 1689 ponttal 5. lett a VEDAC, az ugró szakági pontversenyben 38. helyen
végeztünk 25 ponttal, a tavalyi a 30. hellyel (94 pont) szemben.
A serdülő pontversenyben, a 2010-es aggasztó adatokkal szemben 2011-ben előrébb
léptünk, a 17. helyről (301 pont) feljöttünk a 12. helyre (391 pont), ami azt mutatja, hogy az
utánpótlás nevelésben megindult valami a klubnál, ami nyilvánvalóan a tavaly bevont fiatal
utánpótlásedzők munkájának is köszönhető. Sok azonban még a teendőnk, hiszen 2008-ban
még ezt a pontversenyt is megnyertük, 2009-ben nyolcadikak lettünk, 2010-ben pedig már
csak a 17-ek. Tavaly sikerült ezt a negatív tendenciát megállítani, de dolgoznunk kell tovább,
hogy stabilizáljuk az utánpótlás bázisunkat, ami részben anyagi, részben szervezési kérdés.
2011. év bontása
pont
ugró szakág
25
dobószakág
4011,5
közép és hosszútávfutó szakág
3006
rövid és gátfutó szakág
1689,5
serdülő
391,5
utánpótlás
3650,5
év
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Helyezés
1
2
2
2
1
2
2
1
2
2
1

Helyezett
38.
2.
1.
5.
12.
2.

pontszám
7149
6253
5562
6134
7917
5283
5981
6062
8309
7058
8747

Három sportolónk, Orbán Éva (kalapácsvetés, 71,33m), Kovács Tamás (maraton,
2:17,43), Minczér Albert (3000m akadály, 8:27,49) teljesítette az olimpiai B szintet.
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Részvétel a világversenyeken
Felnőtt Világbajnokság
13. Orbán Éva – kalapácsvetés (68,89 m.)
Universiadé
2. Orbán Éva – kalapácsvetés (71,33 m. – magyar csúcs)
Résztvevő: Minczér Albert – 3000 méter akadály (9:18,56)
EYOF:
1. Pásztor Bence – kalapácsvetés (84,41 m.)
5. Kéri Bianka – 400 méter (55,44)
6. Tóth Áron – 2000 méter akadály (6:02,70)
Junior Európa-bajnokság
5. Fertig Fruzsina – kalapácsvetés (61,02 m.)
9. Árvai Krisztián – kalapácsvetés (68,27 m.)
10. Töreky Balázs – kalapácsvetés (67,83 m.)
20. Gönczöl Máté – 110 méter gát (14,01;14,64)
Résztvevő: Szalai Benjamin 3000 méter akadály
U-23 Európa-bajnokság
8. Hudi Ákos – kalapácsvetés (70,75 m.)
23. Kállay Dániel – 1500 méter (3:48,23)
Ifjúsági Világbajnokság
1.Pásztor Bence – kalapácsvetés (82,60 m. - világbajnoki csúcs)
20. Kéri Bianka (56,97)
27. Kilián Dániel (4:01,37)
30. Tóth Áron (6:17,60)
Rendezvényszervezés
Három fő rendezvényünk volt 2011-ben. A hagyományosnak mondható K@H
Olimpiai Futónapot sikeresen lebonyolítottuk, újra a megszokott helyszínen, az Óváros-térről
rajtolva, rekord létszámmal. 2012-ben sajnos a névadó szponzor döntése alapján – vélhetően
anyagi okok miatt – Veszprémben nem lesz futóverseny.
A Magyar Atlétikai Szövetség felkérésére rendeztük meg az U-18 Válogatott Viadalt.
A megítélésünk szerint színvonalas versenyen jól szerepeltek a veszprémi csapattagok is, ki
kell emelni Pásztor Bence teljesítményét, aki 83,92 méterrel ifjúsági világcsúcsot dobott.
53. alkalommal rendeztük meg a Balaton Bajnokságot, mely – a szűkös anyagi
feltételek ellenére – szintén jól sikerült. Új arculatot kapott a rendezvény, nyitottunk a
városlakók felé is szabadidős sportprogramokkal és egészséghez kapcsolódó programokkal.
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Az élversenyzőink többsége képviselte a VEDAC-ot, és a hazai mezőny mellett külföldi
versenyzők is indultak.
Személyi feltételek:
Az egyesületnél jelenleg 7 foglalkoztatott edző végzi a szakmai munkát, kiegészülve
fiatal segítőikkel. Szakembereink három jól elkülöníthető csoportban dolgoznak. A futóknál
Tóthné Stupián Anikó mellett dolgozik Németh Eszter, valamint már besegít a legfiatalabbak
tanításába Takács Dávid is. Ez a csoport a legnagyobb létszámú és a legtöbb bajnoki pontot
hozó csoportja a VEDAC-nak.
A futók másik csoportjában, ahol Koós Hutás László vezetésével folyik a szakmai
munka, Kungl József és Szemán János edzők dolgoznak. Kungl József futókon kívül ugrókkal
is foglalkozik.
A dobó szakágnál Zentai Tibor vezetésével 2 fő dolgozik. Zentai Tibor elsősorban
kalapácsvetőkkel és súlylökőkkel, Mozsdényi József elsősorban diszkoszvetőkkel és
súlylökőkkel foglalkozik. Zentai Tibor csoportjának munkájába Lévai Dóra és Páli Viktor is
bekapcsolódott, 2011-től már saját csoporttal dolgoznak, míg Mozsdényi Józsefnek fia,
Mozsdényi Dávid segít be az edzői munkában.
Az adminisztrációs feladatokat 2011-ben Kocsis Sándor látta el, a könyvelési
feladatokat továbbra is Dr. Mihályiné Farkas Ágnes végzi.
Létesítményi, tárgyi feltételek:
Köztudott, hogy létesítménnyel a VEDAC nem rendelkezik. A Magyar Állam
tulajdonát képező, Pannon Egyetem kezelésében lévő és a létesítményt üzemeltető nonprofit
kft-től bérli éves szinten 5,5 millió forintért.
Az egyetemi stadionban működő egyesületek közül az egyetlen klub vagyunk, aki
piaci árat megközelítő bérleti díjat fizet. A futófolyosó, amit nemcsak mi használunk az
eredeti rendeltetésének (futásokra) már nem felel meg. A műanyag pálya 20 éve készült el,
azóta a rendeltetésszerű használattól tönkrement. A vizes blokkok állapota is kritikus!
Bérlőként jogos elvárásnak tartjuk, hogy a tulajdonos, a kezelő vagy az üzemeltető a
szükséges felújításokat időről – időre elvégezze, ennek évről évre hangot adunk, bízunk
benne, hogy e téren a következő évben vagy években jelentős előrelépés történik.
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A versenyzők felkészítéséhez rendelkezésre álló szerek, eszközök meglehetősen
hiányosak és elhasználtak. 2011-ben sikerült némi anyagi forrást biztosítani erre, több eszközt
és szert vásároltunk, de továbbiak beszerzése szükséges a következő években.
Pénzügyi, gazdasági helyzet:
Az elmúlt évekhez hasonlóan stabil a pénzügyi helyzetünk, amit csak szigorú és
takarékos gazdálkodással tudtunk elérni. A korábbi évekkel ellentétben azonban nagy
likviditási problémák jelentkeztek, ami elsősorban a központi költségvetés hiányára vezethető
vissza, ami miatt csúsztak a működési támogatások kifizetései országos és helyi szinten is. Ez
a tendencia 2012-ben is folytatódni látszik.
2010-ben a gazdasági válságból fakadó költségvetési megvonások miatt az
önkormányzat kénytelen volt az érvényben lévő szerződésünk módosítását kezdeményezni,
mely szerint a 2010-től kezdődően a támogatási összeg nem növekszik az infláció mértékével.
Ez milliós nagyságrendű kiesést jelent a VEDAC költségvetéséből, ami a folyamatosan
növekvő versenyeztetési költségek – benzinár, nevezési díjak, stb. – még átgondoltabb
gazdálkodást követelt meg. 2011-ben a pályázati bevételek is csökkentek, ami az elérhető
források csökkenésére vezethető vissza. Pénzügyileg rendkívül nehéz évet zártunk, amit
fokozott a bevételi források bizonytalansága és a rajtunk kívül álló likviditási zavarok.
Az egyesületünk működéséhez a legnagyobb segítséget főtámogatónk, Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata nyújt. További kiemelt támogatóink: Veszprémi
Közüzemi Szolgáltató Zrt., Nemzeti Civil Alapprogram, Nemzeti Sport Intézet. A
sportolók egyéni támogatásában a legnagyobb segítséget a MOL Tehetségtámogató
Program és az Új Európa Alapítvány nyújtotta.
Köszönjük Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának és vezetőinek, hogy a
támogatási szerződésünket 2010-es meghosszabbításával 2014. december 31-ig biztosítja a
klub működését.
Az éves költségvetésünkből közvetlenül versenyzésre biztosított keret szűkösen, de
lehetővé tette, hogy minden olyan versenyen részt vegyünk, melyeket edzőink szükségesnek
tartottak. Működésünkhöz a szűk, de hűséges és segítőkész szponzori körünk is hozzájárult,
akiknek a támogatását ezúton is köszönjük.
Az SZJA 1 %-nak gyűjtésére 2011-ben nagy hangsúlyt fektettünk, aminek az
eredménye a felajánlott összegekben – 30 %-kal növekedett – meg is mutatkozott, de az
adóhatóság határozata alapján a felajánlott összeget nem kaphattuk meg. Ennek oka az volt,
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hogy a nyár folyamán több alkalommal keletkezett határidőn túli adótartozásunk a központi
költségvetés és a helyi önkormányzat likviditási problémái miatt. A tartozást még ősz elején
rendeztük, de a felajánlásokat nem kaphattuk meg. 2012-ben mindent el fogunk követni annak
érdekében, hogy a felajánlásokat megkaphassuk, bízunk benne, hogy nem szegi kedvét a
felajánlóknak a 2011-es elvonás! Akik éltek a lehetőséggel, és támogatták a VEDAC-ot,
ezúton is köszönjük, a jövőben is számítunk a segítségükre! Ennek a bevételi forrásnak sokkal
nagyobb szerepet kell játszania a jövőben az egyesület életében, amiben az egyesület minden
tagja vállalhat szerepet. Fel kell hívni a tagok és a szimpatizánsok figyelmét, hogy az adó 1
%-nak felajánlásával úgy tudnak segíteni a VEDAC-nak, hogy az számukra nem kerül
semmibe, és csak egy minimális időráfordítást, odafigyelést igényel. Ebben kérjük a tagok
együttműködését!
A versenyek szervezésében a közreműködők általában nem a fiatalabb
korosztályból kerülnek ki. Éppen ezért különösen értékeljük és megbecsüljük azokat az
aktivistáinkat, versenybírókat, veterán versenyzőinket, akik a saját rendezvényeink
lebonyolításában segítenek.
Éves, azon belül időarányos, tervszerű gazdálkodásunk biztosította számunkra a
tartozásmentes

tevékenységet,

valamennyi

kötelezettségünk

pénzügyi

teljesítését.

Ugyanakkor fentiek ellenére volt időszak, amikor ezt csak nagyon szigorú, szinte már túlzott
takarékossággal tudtuk elérni.
Összességében tehát megállapíthatjuk, hogy a VEDAC 2011-ben sikeres esztendőt
tudhat maga mögött. Azon klubok egyike volt, amelyik az ország legeredményesebben
szereplő szakosztályai között megőrizte helyét az elmúlt években is. A sportegyesület
valamennyi tagját elismerés és köszönetet illeti.
A VEDAC 2011. évi pénzügyi tervének alakulása, eFt-ban:
Nyitó egyenleg:
Tagsági díjakból:
VMJ. Város Önkormányzattól:
Reklám, hirdetési szolgáltatás:
Önkormányzati Min, NUSI
Pályázat
Adományok:
Veszprém Megyeik
Önkormányzat
Saját egyéb bevétel:
Egyéb bevétel:
Összesen
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1716
3100
20500
4100
2000
1500
400

1716
3516
20605
3950
2217
730
565

100
1400
600
35416

75
1177
578
35129

Kiadások

Tervezett Tényleges

Bérek:
Költségvetési befizetések:
Egyéb személyi kifizetések:
Létesítményüzemeltetés:
Tárgyi- és fogyóeszköz
beszerzés:
Versenyzés közvetlen kiadásai:
Egyéb kiadások:
Záró egyenleg:
Összesen

4000
1200
8900
5500

3624
684
10451
5888

1600
9900
2800
1516
35416

1868
9743
2770
101
35129

Kedves Sporttársak!
Kedves Vendégeink!
A VEDAC 2011. évi tevékenysége – a korábbiakhoz hasonlóan – sikeres és
eredményes volt. Az ország legeredményesebb atlétikai klubjaként bizakodva várhatjuk a
Londoni Olimpia évét, bizonyára sok remek sportsiker vár ránk 2012-ben is. Köszönjük
sportolóink és edzőink áldozatos munkájukat, további sikeres versenyzést, illetve
versenyeztetést kívánunk nekik.
Nem lehet elegendő alkalommal megköszönni szponzoraink támogatását sem,
tevékenységünkkel a jövőben is igyekszünk megszolgálni a bizalmat. Minden önzetlen
támogatást, segítséget is köszönünk az egyesülethez közel álló cégeknek és
magánszemélyeknek egyaránt.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselőtestületének, Oktatási,
Ifjúsági és Sport Bizottságának a város, a megye, az egyetem vezetőinek köszönjük a kiemelt
figyelmet és támogatást.
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Az egyéb szervezet megnevezése: ____VEDAC___________________________________________
Az egyéb szervezet címe:__8200 VESZPRÉM__ WARTHA V. U. 3.__________________________

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2

0

1

ÉV

1

adatok E
FT-ban
Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)
helyesbítései
d
0

a
1.
2.

b
A. Befektetett eszközök (2-4. sorok)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK

c
11 989

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
B. Forgóeszközök (6-9. sorok)
I. KÉSZLETEK
II. KÖVETELÉSEK
III. ÉRTÉKPAPÍROK
IV. PÉZESZKÖZÖK
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor)
C. Saját tőke (12.-16. sorok)
I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE
II. TŐKEVÁLTOZÁS/ EREDMÉNY
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY
ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ
TEVÉKENYSÉGBŐL)
V.TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI
TEVÉKENYSÉGBŐL
D. TARTALÉK
E. CÉLTARTALÉKOK
F. KÖTELEZETTSÉGEK (20.-21. sorok)
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(11.+17.+18.+19. sorok)

11 989

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Tárgyév

12 076
12 076

1 716

0

616
515

1 716
13 705
12 752

101
12 692
10 525

0
0

12 276

11 839

436

-1 116

40

-148

953

0

2 167

953

2 167

13 705

0

12 692

Keltezés: Veszpém, 2012. május 23.
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EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE
2 0

1

1

ÉV
adatok E
FT-ban

Sor-szám

A tétel megnevezése

a
1.

b

3.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.)
I.PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK
(1.+2.+3.+4.+5.)
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

a) alapítótól
b) központi költségvetéstől
c) helyi önkormányzattól
d) társadalombiztosítótól
e) egyéb
f) továbbutalási céllal kapott
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK
B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)
1. Pénzügyileg rendezett bevételek
2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
C. Tényleges pénzbevételek (A./1.+B./1.)
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./II.)
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
Ebből: továbbutalt támogatás
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)

2.

27.
28.
29.
30.

1

Előző Előző év(ek)
év
helyesbítései
c
d
29 506
0
29 506

2

5

7

4

7

5

2

1

9

Statisztikai számjel vagy adószám

9

e
29 463

0

29 463

22081

23 698

2 119
19 710

2 318
20 605

252

775

2 478
1 126
2 915
906

730
1 177
3 516
342

3 360
3 360

0

3 950
3 950

32 866

0
0
0

33 413

29 070
28 306

30 629
29 956

764

673

3 313

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
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Tárgyév

0

4 098

3 226
87

9

2

4

4 008
90

0

1
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Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról és adományokról
(2011. év)
(ezer Ft)
Támogató megnevezése
Támogatott cél

Központi költségvetési szerv
Elkülönített állami pénzalap
Helyi önkormányzat és szervei
Kisebbségi települési önkormányzat és
szervei
Települési önkormányzat egyéb szervei
Egészségbiztosítási önkormányzat és szervei
Egyéb
Magánszemély
Egyéni vállalkozó
Jogi személyiségű gazdasági társaság
Jogi személyiség nélküli szervezet
Közhasznú szervezet
Közhasznúként be nem sorolt
 közalapítvány
 alapítvány
 társadalmi szervezet
 közhasznú társaság
APEH (1% közcélú adomány)

1.sz melléklet

Sportszolgáltatás, versenyzés
Versenyzés közvetlen költségei

Beszerzések, létesítmény üzemeltetés

Létesítmény üzemeltetés, egyéb
Létesítmény üzemeltetés, egyéb

Támogatás
(adomány)
összege
Előző évi
2.119

Támogatás
(adomány)
összege
Tárgyévi
2.318

19.710

20.605

435

365

85

210
200

Versenyzés

Összesen:

10

167
22.516

0
23.698

KIMUTATÁS
Költségvetési támogatás felhasználásról
2011. év
Támogatást nyújtó megnevezése
Helyi önkormányzat
Helyi önkormányzat
Helyi önkormányzat
Helyi önkormányzat
Helyi önkormányzat
Helyi önkormányzat
Helyi önkormányzat
Helyi önkormányzat
Helyi önkormányzat
Helyi önkormányzat
Helyi önkormányzat
Helyi önkormányzat
Helyi önkormányzat
Helyi önkormányzat
Veszprém Megyei Sporttanács
Veszprém Megyei Sporttanács
Nemzeti Utánpótlás Intézet
MASZ, NAP
MASZ, NAP

Támogatás időpontja
2011-01-31
2011-02-28
2011-03-31
2011-04-30
2011-05-31
2011-06-30
2011-08-31
2011-09-30
2011-09-30
2011-10-30
2011-11-30
2011-12-30
2011-12-30
2011-09-30
2011-07-31
2011-12-30
2011-11-30
2011-08-31
2011-12-30

Támogatás
összege (Ft)
1.642.500
1.642.500
1.642.500
1.642.500
1.760.000
1.670.000
1.670.000
1.670.000
1.660.000
1.670.000
1.670.000
1.660.000
30.000
500.000
25.000
50.000
998.000
665.000
554.600

2.sz melléklet
Felhasználás célja

Felhasznált
összeg (Ft)
1.642.500
1.642.500
1.642.500
1.642.500
1.760.000
1.670.000
1.670.000
1.670.000
1.660.000
1.670.000
1.670.000
1.660.000
30.000
500.000
25.000
50.000
998.000
665.000
554.600

Versenyzés közvetlen költségei
Versenyzés közvetlen költségei
Versenyzés közvetlen költségei
Versenyzés közvetlen költségei
Versenyzés közvetlen költségei
Versenyzés közvetlen költségei
Versenyzés közvetlen költségei
Versenyzés közvetlen költségei
Versenyzés közvetlen költségei
Versenyzés közvetlen költségei
Versenyzés közvetlen költségei
Versenyzés közvetlen költségei
Versenyzés közvetlen költségei
Rendezvény támogatás
Sportszolgáltatás
Versenyzés közvetlen költségei
Versenyzés közvetlen költségei
Sportszolgáltatás
Sportszolgáltatás
Összesen:
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22.822.600

3. sz. melléklet

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról (ezer Ft-ban)
2011. év
(vállalkozási és közhasznú tevékenység együttesen)

Megnevezés
Tőkeváltozás összege
Tőkeváltozás csökkenésére
ható tényezők
Rászorultak részére juttatott
vagyontárgyak értéke
Értékcsökkenés

Előző évi összeg
(ezer Ft)

Tárgyévi összeg
(ezer Ft)

12.276

11.839

851

762

Rászorultak részére juttatott
pénzbeli támogatás
Közhasznú tevékenység
tárgyévi vesztesége

1166

Vállalkozási tevékenység
tárgyévi vesztesége

148
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4. számú melléklet

Juttatás
megnevezése

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2011. év
Juttatás összege
Változás
előző évi
tárgyévi
%
Ft

Megjegyzés

Közhasznú
tevékenység
keretében nyújtott
-Pénzbeli juttatások
összesen
ebből: adóköteles
adómentes
-Természetbeni
juttatások összesen
Ebből: adóköteles
adómentes
Egyéb

Összesen:
Juttatás
megnevezése

Juttatás összege
előző évi
tárgyévi

Egyéb cél szerinti, de
nem közhasznú
tevékenység keretében
nyújtott
- pénzbeli juttatások
- nem pénzbeli
juttatások
Egyéb

Összesen:
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Változás
%

Megjegyzés
Ft

Beszámoló
A 2011. évi közhasznúsági tevékenységéről
A sportegyesület 1998-ban közhasznú szervezetként került bejegyzésre a bíróságon, PK
60040/1990/17 számon.
Közhasznú tevékenységnek minősül a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére
irányuló sporttevékenység, amelyet megbízási- és munkaszerződéssel foglalkoztatott
személyek látnak el.
Támogatást és adományt a következőktől kapott:
 Központi költségvetési szervtől a 2011. évben 2.318 ezer Ft támogatást kapott, így az
előző évhez képest 199 ezer Ft növekedést regisztrálhatunk.
 A helyi önkormányzattól és egyéb szerveitől 20.605 ezer Ft értékben kapott támogatást,
mely 895 ezer Ft-tal több mint az előző évben.
 Egyéb szervezetektől a 2011. évben támogatás nem történt.
 Magánszemélyektől valamint egyéni vállalkozóktól adományozás nem történt.
 Jogi személyiségű, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoktól 365 ezer Ftot kapott, ez 70 ezer Ft-tal kevesebb az előző évhez képest.


Közhasznú szervezettől, valamint közhasznúként be nem sorolt közalapítványtól,
alapítványtól 210 ezer Ft támogatást kapott.




Társadalmi szervezettől ebben az évben 200 ezer Ft adományozás történt.
Pályázati úton elnyert támogatás 730 ezer Ft volt, mely összeg 1748 ezer Ft-tal kevesebb
az előző évhez képest.

Az előzőeken túl a sportegyesület APEH 1% közcélú adományt nem kapott, így ebben az
évben 167 ezer Ft-tal kevesebbet tudhat magáénak az előző évhez képest. A fenti összegeket a
VEDAC személyi kifizetésekre, létesítményeinek üzemeltetésére, sportolói versenyeztetésére,
beszerzésekre, költségvetési befizetésekre, valamint szabadidős sporttevékenységre fordította.
(lásd 1. és 2. számú melléklet)
2011-ben a sportegyesület cél szerinti, valamint vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatást
nem adott. (lásd 4-5. számú melléklet)
További közhasznú tevékenységből származó egyéb bevétele 342 ezer Ft volt, mely összeget
az egyesület a közhasznú egyéb kiadásaira fordította.
Közhasznú tevékenységből származó bevétele 1.177 ezer Ft volt, mely 51 ezer Ft növekedést
mutat az előző évhez képest.
Az éves tagdíj bevétel összege 3.516 ezer Ft volt.
A 2011. évben kamatbevételből 70 ezer Ft realizálódott.
Tartós adományozásra szerződéskötés nem történt.
A közhasznú tevékenység kiadásait a létesítmény használat, beszerzések, tárgyi eszközök
értékcsökkenése, a versenyzés közvetlen kiadásai, a vállalkozói díjak, a versenydíjak, a
nyugdíjas és főfoglalkozású alkalmazottak bére, valamint az ezek utáni járulék kifizetések
teszik ki 30.629 ezer Ft értékben.
14

A közhasznú szervezet vagyona a vállalkozási és a közhasznú tevékenységgel együttesen
12.692 ezer Ft, mely összeg 1.013 ezer Ft csökkenést mutat. Ebben az évben tárgyi eszköz
beszerzés 850 ezer Ft értékben történt. A tárgyévi értékcsökkenés összege 762 ezer Ft volt,
mely az előző évhez képest 89 ezer Ft csökkenést mutat. (lásd 3. számú melléklet)
Összességében a közhasznú tevékenység a 2011. évben 1166 ezer Ft negatív eredménnyel
zárt.
A VEDAC vállalkozási tevékenysége szintén negatív eredménnyel zárt, melynek összege 148
ezer Ft.
Nem cél a közhasznú tevékenység nyereségessé tétele, de legalább a szinten tartásra kell
törekedni.
Összefoglalva a sportegyesület az alapító okiratában leírt közhasznú céljainak megfelelően
végezte tevékenységét.
Veszprém, 2012. május 23.
Göttlinger László
elnök
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Felügyelő Bizottság jelentése
A VEDAC működését ellenőrizni jogosult bizottsága a 2011. évi tevékenységet, a küldöttek
elé terjesztett beszámolót átvizsgálta és az alábbi megállapításokat tette:
-

Az egyesület 2011. évi bevételei 547 eFt-tal meghaladták az előző évi bevételeket.

-

Költségei meghaladták a 2.344 eFt-tal az előző évek költségeit, ez a pénzeszközök
csökkenésében is nyomon követhető.

-

A közhasznú tevékenység eredménye 1166 eFt veszteség, a vállalkozási tevékenység
eredménye 148 eFt veszteség.

-

Az egyszerűsített mérleg főösszege 12 692 eFt.

1.) Az egyesület működése megfelelt az alapszabály előírásainak
2.) Javasoljuk a küldöttgyűlésnek a beszámoló (közhasznúsági jelentés, közhasznú
egyszerűsített mérleg, közhasznú egyszerűsített eredménylevezetés) elfogadását.
3.) A 2012. évi költségvetést 36 701 eFt bevételi főösszeggel, 36 200 eFt kiadási
összeggel, 501 eFt pénzmaradvány tervvel elfogadásra javasoljuk.
A felügyelő bizottság az egyesület gazdálkodásában jogszabályok súlyos megsértését nem
tapasztalta.
A Felügyelő Bizottság véleménye szerint az egyesület pénzügyi helyzetében várhatóak
remélhetőleg eseti feszültségek, amire az egyesületnek fel kell készülni.
Valamennyi sportolónak gratulálunk az elmúlt évben elért eredményekhez és további
sikereket kívánunk.

Veszprém, 2012. május 23.

Németh Ágnes s.k.
Felügyelő bizottság elnöke
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JAVASLAT
A VEDAC 2012. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉRE
Bevételek

Tervezett

Nyitó egyenleg:
Tagsági díjakból:
VMJ. Város Önkormányzattól:
Reklám, hirdetési szolgáltatás:
Önkormányzati Min, NUSI
Pályázat
Adományok:
Veszprém Megyeik
Önkormányzat
Saját egyéb bevétel:
Egyéb bevétel:
Összesen
Kiadások

101
3600
23500
4100
2000
1500
500
0
800
600
36701
Tervezett

Bérek:
Költségvetési befizetések:
Egyéb személyi kifizetések:
Létesítményüzemeltetés:
Tárgyi- és fogyóeszköz
beszerzés:
Versenyzés közvetlen kiadásai:
Egyéb kiadások:
Záró egyenleg:
Összesen
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3700
1400
9200
6200
900
12000
2800
501
36701

