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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 jövedelmezősége 
helyzetéről megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítő információk közlése nem 
szükséges. 

2. A szervezet bemutatása 

2.1. Elérhetőség 
A szervezet elérhetősége: 6500 Baja Bem József.u.39. 

2.2. Azonosító adatok 
A szervezet más szervezetnek nem tagja. A HAVARIA EGYESÜLET besorolása, a regisztrációt végző 
szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak: Bács-Kiskun Megyei 
Bíróság P.k.60.007/2006/4 besorolása :közhasznú 

 

2.3. Tevékenység általában 
A HAVARIA EGYESÜLET 2006 évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet főbb tevékenységei az 
alábbiak: Az alakulás célja, hogy közhasznú tevékenység formájában segítséget nyújtson az 
árvízvédekezés és vizi katasztrófák elhárításánál, illetve egyéb katasztrófa helyzeteknél, vizi 
baleseteknél. 

 

2.4. Közhasznú tevékenység 
A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az 
alábbiakban foglalható össze: Közrend és közlekedésbiztonság védelme,mentés,katasztrófa-elhárítás. 

 

2.5. A szervezet vezetése 
A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői, a vezető tisztségviselők 
adatai az alábbiak: Önálló képviseletre jogosult elnök: Szathmári Zsolt 6500 Baja Bem József u.39. 

 

2.6. Szervezeti felépítés 
A szervezet önálló részegységekre nem bontható. A szervezeti felépítés főbb jellemzői az alábbiak:Az 
egyesület legfőbb szerve a tagok összeségéből álló közgyűlés. Az elnökség az egyesület két közgyűlése 
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közötti általános hatáskörű végrehajtó, ügyintéző szerve.Az elnökség 3 főből álló testület, melynek 
elnöke egyben az egysület elnöke. 

 

2.7. Foglalkoztatottak 
A szervezet a tárgyidőszakban munkavállalókat nem foglalkoztatott. 

3. A vagyon felhasználása 

3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi: 
 
Vagyoni helyzet alakulása 

 Változás 
Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév Értékben %-ban 

Induló tőke 0 0 0 0.00
Tőkeváltozás 32 -1 -33 0.00
Vállalkozási eredmény 0 0 0 0.00
Közhasznú tevékenység eredménye -33 106 139 0.00
 

3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához 
A vagyon felhasználását megfelelően mutatja be a kimutatás, annak értelmezéséhez kiegészítő 
információk közlése nem szükséges. 

4. Költségvetési támogatások felhasználása 

4.1. Költségvetési támogatások bemutatása 
A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A támogatások jellemzői a tárgyévi 
gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra. 

4.2. Költségvetési támogatások felhasználása 
A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat: 
 
Költségvetési támogatások felhasználása 

 Kapott Felhasználás  
Támogatás (1000HUF) összeg Célszerint Működési Maradván

y 

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 0 0 0 0
Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és 
szervei 200 0 100 100
Helyi önkormányzatok és szervei 140 0 135 5
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 0 0 0
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0 0 0 0
Alapító 0 0 0 0
Más forrás 0 0 0 0
Összesen: 340 0 235 105
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5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 

5.1. Bevételek 
Kapott támogatások 
A HAVARIA EGYESÜLET tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az 
alábbi táblázat: 
 
Kapott tárgyévi támogatások forrásonként 

Támogató Összeg 
(1000HUF) 

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 0
Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei 200
Helyi önkormányzatok és szervei 140
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0
Alapító 200
Más forrás 0
Összesen: 540
 

Pályázati úton elnyert támogatások 
A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert kapott támogatások az alábbiak: 
 
Pályázati úton elnyert támogatások 

 Elnyert 
Pályázat Kiíró összeg 

1000HUF 

NCA Szociális és Munkaügyi Minisztér. 100
Összesen:   100
 

Tagdíjból származó bevételek 
A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált. 

Közhasznú tevékenység bevételei 
A HAVARIA EGYESÜLET a tárgyévben közhasznú tevékenységéből bevételt nem ért el. 

Egyéb közhasznú bevételek 
A szervezet a tárgyévben közhasznú tevékenysége keretében egyéb jogcímen bevételt nem realizált. 

Vállalkozási tevékenység bevételei 
A HAVARIA EGYESÜLET a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 

5.2. Kiadások 
Cél szerinti juttatások 
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A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem 
nyújtott. 

Vezető tisztségviselők juttatásai 
A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak. 

Közhasznú tevékenység működési költségei 
A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek 
elszámolásra. 

Vállalkozási tevékenység ráfordításai 
A HAVARIA EGYESÜLET a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése 
Közhasznúsági cél teljesülése 
A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú 
céljának megfelelően látta el. 

6. Köszönetnyilvánítás 

6.1. Köszönet a támogatóknak 
A HAVARIA EGYESÜLET ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a 
tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott. 


