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Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft
2016. évi Közhasznúsági Jelentés
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évben a gazdálkodásáról, a számviteli törvénynek és
a kapcsolódó jogszabályoknak megfelelve, egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A 2016.
december 31-ei fordulónappal elkészített mérleg főösszege: 653 188 eft, a saját tőke 445 658 eft
összegű.
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
A társaság a 2016-os üzleti évben a MAVIR Zrt-től kapott 97 594 eFt értékű támogatást a lakossági
felhasználóknak nyújtott távhőszolgáltatás ellátáshoz használta fel.
3. VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIEGÉSZÍTÉS
A társaság vagyona 2016-ben csökkent. A saját tőke értéke 6 912 e Ft-tal, azaz a 2016. évi adózott
eredmény összegével csökkent.
A társaság legnagyobb bevételi forrását a távhőszolgáltatási díjak és a távhőszolgáltatói támogatás
jelentették. A távhőszolgáltatási díjak összege: 479 896 eft, a távhőszolgáltatói támogatás összege:
97 594 eFt volt 2016-ban. Az anyagjellegű ráfordítás 524 513 eft, a személyi jellegű 104 767 eFt, az
értékcsökkenési leírás 28 717 eft, az egyéb ráfordítás 24 691 eft, a pénzügyi műveletek ráfordításai
0 eft volt, így az összes ráfordítás: 682 688 eFt-ot tett ki, amelyből a közhasznú tevékenység
ráfordítása: 587 112 eft.

4. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL,
ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL KAPOTT TÁMOGATÁSOK
A vállalkozás a 2016 üzleti évben a MAVIR Zrt (többségi tulajdonos: Magyar Villamos Művek Zrt)
részéről 97 594 eFt értékű távhőszolgáltatási támogatásban részesült. Ez az összeg jelentősen
elmarad a 2015. évi 154 125 e Ft összegű támogatástól. A csökkenés oka, hogy a MAVIR Zrt 2015
évtől folyamatosan csökkentette a támogatás mértékét.
5. TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK
2016-ban 7 170 eFt bruttó bér és költségtérítés került kifizetésre vezető tisztségviselő részére.
Az ügyvezetők bérükön kívül utazási költségtérítésben részesültek, egyéb költségtérítést nem
juttatott a cég részükre.
Vezető tisztségviselőnek a társaság ügyvezetője minősül. A társaság ügyvezetője 2016.04.27-ig
Jászai Péter volt, 2016.04.20-tól 2016.06.10-ig Sőregi Ottó volt az ügyvezető, 2016.06.10-től
Völgyesi Viktor lett az ügyvezető.

6. Cél szerinti juttatások
2016-ben a Kft cél szerinti juttatást nem nyújtott.

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ
A közhasznúsági fokozat, illetve jogállás megszerzésének időpontja: 2015. július 17.
A vállalkozást létesítő okirata kelte: 2015.07.17.
A vállalkozás tulajdonosa:
Vác Város Önkormányzata
HU-2600 Vác, Március 15 tér 11.
Nyilvántartási szám: 15395429-325-13
Az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységek:
3530 '08 Gőzellátás, légkondicionálás
A Kft 1996. július 01-jei megalapítása óta végzi Vác város területén a távhőszolgáltatás biztosítását
mind a közületi ügyfelek, mind a magánszemélyek tekintetében.
A Kft. közhasznú tevékenységét a távhőellátás közfeladatához kapcsolódóan végzi, e közfeladat
teljesítése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII törvény 6§ (1) bekezdése szerint a területileg
illetékes települési önkormányzat feladata.
A közhasznú bevétel aránya az összes bevételen belül:
A vállalkozási bevétel aránya az összes bevételen belül:

86 %.
14 %

Adózás előtti eredmény:
Adófizetési kötelezettség:
Adózott eredmény:

-6 835 eFt
77 eFt
-6 912 eFt

Tárgyévi közhasznú eredmény:
Tárgyévi vállalkozási eredmény:

-7 231 eFt
319 eFt
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