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1, Számviteli beszámoló
A Veszprémi Kerékpáros Egyesület ( továbbiakban: Egyesület) kettős
könyvvitelt vezető szervezet.
A 224/2000. (XII.19.) Korm. Rendeletben meghatározottak szerint a közhasznú
egyszerűsített éves beszámoló a 4.sz melléklet szerinti mérlegből, továbbá a 6.
számú melléklet szerinti eredmény-kimutatásból, valamint tájékoztató adatokból
áll.
A mérleg fordulónapja 2012. december 31. A mérleg elkészítésének határideje:
2013. április 30.
Az egyesület 2012 évben vállalkozási tevékenységet folytatott.
A számviteli beszámolót a melléklet tartalmazza.
2, A költségvetési ( pályázati úton elnyert) támogatás felhasználása
Az Egyesület 2012 évben pályázati támogatást nem nyert.
3, A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.
Saját tőke elemei:
A szervezet induló tőkét nem határozott meg, saját tőkéjének összetevői az
Eredménytartalék, melynek összege 512e Ft, és a Mérleg szerinti eredmény,
melynek összege: -95 e Ft.
Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2012. évben.
Adatok: eFt
Megnevezés

Előző
év
512
962

Saját tőke összesen
Induló tőke:
-növelésre ható
tényezők
-csökkenésre ható
-450
tényezők
Tőke változás:
-növelésre ható t.
-450
-csökkenésre ható t.
Lekötött tartalék
-növekedése

Tárgyév

Változás e Ft

354
512

-158
-450

-142

592

-142

592
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Változás% Megjegy
zés
31%

-csökkenése
Értékelési tartalék
-növekedése
-csökkenése
Tárgyévi összes
eredmény
-növekedési
-csökkenési
Közhasznú
tevékenység
tárgyévi
eredményének
-növekedése
-csökkenése
Vállakózási
tevékenység
eredményének:
-növekedése
-csökkenése

-450

-95

355

355
-450

-95

0
0

63
0

63

4, A célszerinti juttatások kimutatása
Az Egyesület közhasznú tevékenységét az alábbi célok megvalósítása útján
kívánja kifejteni:
- kerékpáros sportág működésének elősegítése
- tehetséges versenyzők fejlődésük elősegítése, támogatása:
edzéstámogatás, fizikai kondíció megőrzése
- versenyzők és a tagok érdekeinek képviselete
- kerékpáros sport, mint szabadidős tevékenységnépszerűsítése
- helyi, megyei, országos versenyek szervezésében és lebonyolításában való
részvétel
- helyi, megyei, országos versenyeken való részvétel
- ifjúság szabadidejének hasznos eltöltése, ifjúság nevelő program,
szenvedélymentes életre nevelés, szabadidős sport, azon belül is a
kerékpáros sport népszerűsítése.
Az Egyesület 2012.évben 25.000 Ft támogatást nyújtott a Hangya Szabadidő SE
részére a Tájékozódási Kerékpáros Világbajnokságon való részvételre.
5, Az egyesület 2012.évben az alábbi táblázatban részletezettek szerint részesült
támogatásban, központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból,
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helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési
önkormányzatok társulásától, vagy ezek szerveitől. A 2012 évben a NAV által
átutalt 131.000 Ft SZJA 1% teljes összeg felhasználásra került, versenyeken
való indulásra, nevezési díjak formájában.
Kimutatás a kapott támogatásokról 2012. évben
Adatok: eFt
Támogatás
megnevezése
Támogató
Támogatott
megnevezése
cél
Nem
Pénzbeni pénzbeni
Központi
költségvetési
szerv
Elkülönített
pénzalap
Helyi
önkormányzat x
és szervei
Kisebbségi
települési
önkormányzat
Települési
önkormányzat
Magánszemély x
Egyéni
vállalkozó
Jogi
x
x
személyiségű
társaság
Jogi
személyiség
nélküli
társaság
Közhasznú
szervezet
SZJA 1%
x
( Apeh)
Egyéb:
Összesen

Támogatás
összege

Változás

Előző Tárgy
évi
évi
%

e Ft

150

150

30

292

262

660

1074

414

146

131

-15

1647

-86
725

86
922

6, Az Egyesület vezető tisztségviselője, az Egyesület elnöke 2012-ben
juttatásban nem részesült.
7, A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
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Egyesületünk 2014-ben 62 taggal működött, közülük 20-25 fő versenyszerűen sportol.
Támogatásunknak köszönhetően (nevezési, utazási, szállás, ruházat) versenyzőink
számos hazai és nemzetközi futamon vettek részt, és nagyszerű eredményeket értek
el, több bajnoki címet és helyezést szereztek, illetve világversenyeken válogatottként
képviselték hazánkat (bővebben: www.vkse.hu).
2014-ben Egyesületünknél elindult az utánpótlás nevelés és kialakult a VKE Nelson
Junior Team, melynek junior és ifi korosztályos versenyzői kiválóan helytálltak és a
jövőre nézve bíztató eredményeket értek el.
A legnépesebb kerékpáros (mountain-bike) szakági ranglistán Egyesületünk az
előkelő 8. helyet szerezte meg.
Egyesületünk, hagyományos túraszervező tevékenysége folytán sok emberrel
ismertette meg a kerékpáros túrázás örömeit, a természet szépségeit.
Rendezésünkben, illetve részvételünkkel több kerékpáros rendezvény került
lebonyolításra (Mountain Bike Diákolimpia területi és országos döntő, Bikemag Eplény
Kupa XCO, Locargo Cyclocross Kupa, stb.)
Egyesületünk a tagjai számára a kerkpáros szezonon kívüli edzésekhez támogatást
biztosított.

Jelen közhasznúsági jelentés elválaszthatatlan részét képezi a mellékelt mérleg,
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