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A Váradi András Alapítvány 2016. évi egyszerűsített éves beszámolója
Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

121

73

121

73

2 863

6 029

2 863

6 029

2 984

6 102

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

368

3 263

I. Induló tőke/jegyzett tőke

1 000

1 000

II. Tőkeváltozás/eredmény

-4 085

-632

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

3 453

2 895

2 616

2 839

2 616

2 839

2 984

6 102

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

A Váradi András Alapítvány 2016. évi egyszerűsített éves beszámolója eredménykimutatása
Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatok ezer forintban.)
Alaptevékenység
előző év

Vállalkozási tevékenység Összesen
előző év helyesbítése

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények értéke
3. Egyéb bevételek

41 443

41 370

41 443

41 370

41 440

41 300

41 440

41 300

4. Pénzügyi műveletek bevételei

2

0

2

0

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

41 445

41 370

41 445

41 370

5. Anyagjellegű ráfordítások

8 377

9 983

8 377

9 983

6. Személyi jellegű ráfordítások

29 505

28 439

29 505

28 439

7. Értékcsökkenési leírás

25

48

25

48

8. Egyéb ráfordítások

85

5

85

5

37 992

38 475

37 992

38 475

3 453

2 895

3 453

2 895

3 453

2 895

- tagdíj, alapítótól kapott befizetés
- támogatások
- adományok

ebből: közhasznú tevékenység bevételei

ebből: vezető tisztségviselők juttatásai

9. Pénzügyi műveletek ráfordításai
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény (A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

3 453

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. aj

2 895
J

(Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység
előző év

Vállalkozási tevékenység Összesen
előző év helyesbítése

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

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

41 300

41 300

41 300

41 300

F. Közszolgáltatási bevétel

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Nem

Alapadatok

Előző év (1)

Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

41 445

41 370

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
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

41 445

41 370

H. Összes ráfordítás (kiadás)

37 992

38 475

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

29 505

28 439

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

3 453

2 895

Mutató teljesítése
Igen

Nem

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]

Alapítvány bemutatása:

A Kuratórium tagjai:
Spät Judit Klára kuratórium elnöke
Pataki Márton Dániel
Molnár Tibor János
Kammerer Gábor
Nagy Sándor
Deschelák Károly Ferenc

1. Az Alapítvány alaptevékenysége:
Az Alapítvány célja a a politikai kultúra fejlesztése érdekében történő tudományos , ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenység folytatása.

2. Az Alapítvány vagyona:

a,az Alapítvány induló vagyona
b, a pártok műkődéséről szóló 1989. évi XXXIII. Törvény 9/A. §-ában maghatározott állami költségvetési támogatás,
c, az Alapítvány számára egyértelműen azonosítható személyektől kapott támogatás összege
d, az alapítvány tevékeység költségekkel csökkentett eredménye.
AzAlapítvány induló vagyona 1.000.000 Ft. Az alapítványi vagyon az Alapítvány műkődési költségeinek a fedezésére, továbbá az Alapító Okiratban rögzített célok finanszírozására használható fel.
Az Alapítvány vagyonának a fekhasználásáról a Kuratórium dönt. A Kuratórium az Alapítvány céljainak a megvalósítása érdekében az Alapítvány teljes vagyonát felhasználhatja.

Számviteli alapelvek

Az Alapítvány számviteli politikája és a beszámoló elkészítése során a a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számv. tv.), az 2011.évi CLXXV. Törvény
(továbbiakban Civil tv.), a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a 224/2000.
(XII. 19.) Korm. rendelet előírásai érvényesültek, amellyel a törvényi előírásokhoz
igazodó, megbízható és valós összképet biztosító tájékoztatás nyújtható az Alapítvány
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

II. A költségvetés támogatás felhasználására vonatkozó kimutatás
Az Alapítvány 2016-ben 41.300.000 Ft költségvetési támogatásban
részesült. Ebből az összegből műkődésre 32.593.617 Ft-ot,
alaptevékenységre 4.439.183 Ft-ot fordított. A támogatás fennmaradó
összegét a következő években fogja felhasználni.
III. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Megnevezés (ezer Ft-ban)
Induló tőke
Tőkeváltozás
Vállalkozási eredmény
Alaptevékenység eredménye
Saját tőke

Tárgyév (Ft)
1 000 000
-632 000
0
2 895 000
3 263 000

IV. Cél szerintijuttatások kimutatása
A szervezet által a tárgyévben nyújtott cél szerinti juttatások, támogatások az alábbi táblázat szerint:
Juttatások
Rendezvények
Oktatás, képzés, konferencia
Kiadványok, sajtó támogatása
Összesen:

Összeg (Ft)
675 946
2 220 047
1 543 190
4 439 183

V. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

Az Együtt Magyarországért Alapítvány tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban:
Támogató
A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól
Helyi önkormányzatok és szervei
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei
Egyéb forrás
Alapítói
Összesen:

Összeg (Ft)
41 300 000
0
0
70 000
0
41 370 000

VI. Az alapítvány egyes vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
Vezető tisztségviselő
Tisztségviselői tiszteletdíj

Összeg (Ft)
3 547 016

VII. Az alapítvány tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló
Az Alapítvány tartós célja: a politikai kultúra fejlesztése érdekében történő tudományos , ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenység folytatása.
Az Alapítvány tartós céljának elérése érdekében a következő tevékenységeket végzei:
a, közpolitikai kutatásokat folytat és támogat,
b, a politikai kultúrával összefüggő legjobb nemzetközi gyakorlatok azonosítása, azok tapasztalatainak megismertetése érdekében kutatásokat végez, illetve kutatásokat támogat,
c, a saját kutatásainak, illetve támogatásával megvalósuló, kutatásoknak
az eredményeit, illetve egyéb politikai kultúra fejlesztését szolgáló
műveket nyilvánosságra hozza, illetve támogatja azok nyilvánosságra
hozatalát
d, konferenciákat és más hasonló, a politikai kultúra fejlesztését szolgáló
rendezvényeket szervez, illetve támogat. Együttműkődik a politikai
kultúra fejlesztésére irányuló tevékenységet folytató magyar és
nemzetközi civil és más szervezetekkel.

A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási,
oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.
Törvény előírásai alapján a Váradi András Alapítvány a 2016-os év során
elsősorban szakpolitikai javaslatok, szakmai programok kidolgozásával,
valamint e javaslatoknak a minél szélesebb körben történő
megismertetésével foglalkozott. Célunk szakértők széles körének a
bevonásával a jó kormányzásra való felkészülés megalapozása, a
nemzetközi szinten legjobb kormányzati gyakorlatok megismerése és
megismertetése, valamint hazai adaptációs lehetőségeinek kidolgozása.
Külön célzott erőfeszítések zajlottak a szakpolitikai javaslatok minél
szélesebb körben történő megismertetésére. Ennek részeként 11
szakpolitikai konferencia valósult meg, részben önállóan az Alapítvány
szervezésében, részben az Együtt a Korszakváltók Pártjával közös
szervezésben.

1., 2016.01.15.
„Bizonytalan világ - biztos félelem?”
Külpolitikai konferencia

2., 2016.02.26.
„Közlekedj okosan!”
Konferencia a közösségi közlekedésről.
A Váradi András Alapítvány (VAA) és az Együttnek a közösségi közlekedés
fejlesztésére vonatkozó javaslatainak a bemutatása.
Dolgozni. Boldogulni. projekt része

3.,2016.02.28.
„Újratervezés – Médiaszabadság.”
Konferencia a sajtószabadságról és a magyar média helyzetéről. A Váradi
András Alapítvány (VAA) és az Együtt a közös médiapolitikai javaslatainak
a bemutatása.
Az „Újratervezés” című szakpolitikai konferencia sorozat része

4.,2016.03.25.
„Újratervezés - Arányos és tisztességes választási rendszert!”
Konferencia a a választási rendszerről. A Váradi András Alapítvány (VAA)
és az Együtt a közös választási rendszer javaslatának a bemutatása.
Az „Újratervezés” című szakpolitikai konferencia sorozat része

5., 2016.05.09.
„Az orosz információs háború Európában és Magyarországon.”
Külpolitikai workshop.

6., 2016.05.26.
„Merre tovább, Európa?”
Konferencia az Európai Unióban zajló változásokról. A Váradi András
Alapítvány (VAA) és az Együtt közös integrációs politikai javaslatának a
bemutatása.

7., 2016.06.02.
„Kiút a dzsungelből.”
Konferencia a vállalkozások üzleti szabályozási környezetének javításáról.
A Váradi András Alapítvány (VAA) és az Együttnek a vállalkozások
szabályozói környezetének javítására vonatkozó javaslatainak a
bemutatása. Dolgozni. Boldogulni. projekt része
8., 2016.09.14.
„Újratervezés - Önkormányzat vagy prefektúra?”
Konferencia az önkormányzatok problémáról, az önkormányzati rendszer
átalakulásáról. A Váradi András Alapítvány (VAA) és az Együtt a közös
integrációs politikai javaslatának a bemutatása.
Az „Újratervezés” című szakpolitikai konferencia sorozat része

9.,2016.09.21.
„Újratervezés - Magyar érdekek a változó Európában”
Az „Újratervezés” című szakpolitikai konferencia sorozat része

10., 2016.10.17.
„1956 - Közös örökség, közös felelősség.”
Konferencia az emlékezetpolitikáról az 1956-os forradalom 60.
évfordulója kapcsán. A Váradi András Alapítvány (VAA) és az Együtt közös
emlékezetpolitikai javaslatának a bemutatása.

11., 2016.12.16.
„Újratervezés - Igazságtétel és kárenyhítés.”
Konferencia az Orbán-rendszer leváltását követően szükséges
igazságtételről. A Váradi András Alapítvány (VAA) és az Együtt közös
szakmai javaslatának a bemutatása.
Az „Újratervezés” című szakpolitikai konferencia sorozat része

A hagyományosan Budapesten rendezett szakpolitikai konferenciáinkon
túl 2016-ban a korábbinál nagyobb hangsúlyt fektettünk arra, hogy a
szűkebb szakmai közönségen túl országszerte szélesebb körben,
lakossági rendezvényeken is népszerűsítsük szakpolitikai javaslatainkat
szakértői beszélgetések, közéleti vitafórumok révén. A Budapesten kívüli
rendezvények létrejöttének támogatására külön pályázati keretet
hoztunk létre „A vidék jövője, a jövő vidéke!” címmel. Az ennek
eredményeként megvalósuló rendezvényeken kiemelt súlyt kapott a
Dolgozni.Boldogulni projekt keretében kidolgozott munkaerőpiaci
javaslatok bemutatása, a Gimnáziumi projekt keretében a középfokú
oktatás átalakításával kapcsolatos problémák, valamint a
hagyományosan hangsúlyos témánk, a korrupció elleni fellépés és az
közpénzek elköltésének átláthatóság át javító szakmai elképzelések
bemutatása. Országszerte közel 30 rendezvény valósult meg ilyen
módon.

Szervezeti változások
2016. szeptember 30-i hatállyal lemondott kuratóriumi tagságáról és kuratóriumi elnöki tisztéről Pápa Levente.
Az alapító döntése alapján a Fővárosi Törvényszék elrendelte a 01-01-0011948 sorszám alatt nyilvántartásba vett
1 ./ Az alapítvány képviselete megváltozott
Pápa Levente képviseleti joga megszűnt.
Az új képviselő neve:
Spät Judit Klára
A képviseleti jog gyakorlásának módja: általános és önálló
A megbízás időtartama: 2019.07.09-ig
2 ./ A kuratórium összetétele megváltozott
Pápa Levente kuratóriumi tagsága megszűnt.
A kuratórium új tagjainak neve:
Spät Judit Klára
Deschelak Károly Ferenc
A kuratórium többi tagja változatlanul:
Pataki Márton Dániel
Molnár Tibor János
Kammerer Gábor
Nagy Sándor

Váradi András Alapítvány ra vonatkozó alábbi változások nyilvántartásba bejegyzését:

A kuratórium valamennyi tagjának valamint a képviselőnek a megbízatása 2019.07.09-ig tart.
Testületi működés:
A Kuratórium 2006 során két alkalommal ülésezett. Az ülések közötti időszakokban döntéseit elektronikus levélben történő szavazással hozta.

Spät Judit Klára s.k.
Váradi András Alapítvány
Kuratóriumának elnöke

