KÖZLEKEDÉSI EMLÉKTÁR ALAPÍTVÁNY
6723 Szeged, Debreceni utca 3. A. lépcsőház 2. emelet 6.
Adószáma: 18478987-1-06
Nyilvántartási szám: 06-01-0001393
Országos azonosító: 0600/60173/2007/2300001723013
Eljáró bíróság: Szegedi Törvényszék

Kiegészítő melléklet
A 2020.évi közhasznúsági beszámolóhoz

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alá támasztva
Az Alapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett

I. Általános rész
1. Az egyéb szervezet főbb adatai
Neve:
Székhelye:
Nyilvántartásba véve:
Alapszervezet jogállása:
Adószáma:
Törvényszéki-nyilvántartási szám:
Bejegyezés dátuma:

KÖZLEKEDÉSI EMLÉKTÁR ALAPÍTVÁNY
6723 Szeged, Debreceni utca 3. A lph. 2.emelet. 6.
Szegedi Törvényszék 0600/Pk.60173/2007
Közhasznú alapítvány
18478987-1-06
06-01-0001393
2016.01.18.

Szervezet képviselői:


Dobra Ferenc a kuratórium elnöke, képviseleti jogának terjedelme, gyakorlásának
módja:
általános, önálló



Gádzser Balázs kuratóriumi tag



Nagy Mihály kuratóriumi tag
Kuratórium tagok képviseleti jogának terjedelme, gyakorlásának módja:
általános azzal, hogy a tagok együttesen járhatnak el

2. Cél szerinti leírás:





A Dél-Alföld és Szeged egyes közösségi közlekedési eszközeinek eredeti (gyártáskori)
állapot szerinti felújítása, üzemképes állapotban történő megőrzése, védettségének
biztosítása.
A szegedi kötöttpályás közlekedés múltjának kutatása
Szeged közlekedése fejlesztésének segítése, ismertetésének segítése, ismertetők
előállítása, forgalmazása, rendezvények szervezése
A civil kezdeményezés a szegedi tömegközlekedésre vonatkozó dokumentumok
létrehozásán is dolgozik, valamint tájékoztató, ismeretterjesztő munkát is végez a
közösségi közlekedés népszerűsítése terén.

3. Számviteli politika meghatározó elemei, azok változása, a változások eredményre
gyakorolt hatása







Beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló
Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel
A mérleg formája „A” változat, alábontás nincs alkalmazva
Eredmény kimutatás formája: „A” típusú eredmény kimutatás (összköltség-eljárással)
Üzleti év: naptári évvel azonos (január 1 – december 31.)
Letétbe helyezés, közzététel: a hatályos jogszabályi előírások szerint




Nyilvánosságra hozatal: Alapítvány weboldalán www.kealapitvany.hu
Könyvvizsgálat: alapítványnál nem kötelező könyvvizsgálat

A választott értékelési módok és eljárások a számviteli törvényen alapulnak, amelyekben a
számviteli politika tartalmában nem változott. A Számviteli alapelvektől való eltérés nem került
alkalmazásra.
Alapítvány a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes
kérdéseiről szóló 350/2011.(XII.30.) Korm. rendelet alapján működik.
Az egyszerűsített éves beszámolót számvitelről szóló 2000. évi C törvény, valamint a
számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési
kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 479/2016.(XII.28.) Korm. rendelet alapján készíti.

II. Specifikus rész
1. Általános előírások, kiegészítések:
Alkalmazott értékelési eljárások:
a)
b)
c)
d)
e)

követelések az eredeti számlázott értéken kerültek kimutatásra;
az alapítvány bankbetétének számlakivonatokkal történő egyeztetése megtörtént;
kötelezettségek a beérkezett számlák szerinti értéken kerültek kimutatásra;
önköltségszámítás a befejezetlen termelés tekintetében készültségi fok alapján
értékcsökkenési leírást az alábbiak szerint számolja el:
- azon tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok és szellemi termékek esetében, melyek
egyedi beszerzési (aktiválási) értéke nem haladja meg a 200.000 Ft-ot (kis értékű
eszközök), az Alapítvány a használatbavételkor azonnal egy összegben elszámolja
annak értékét értékcsökkenési leírásként;
- az előző pontba nem tartozó, nem kis értékű eszközök esetében a vállalkozás lineáris
értékcsökkenést számol el a várható használati idő és a maradványérték
figyelembevételével.
Maradványérték: Ha az eszköz használati idő végén várható értéke nem éri el a
200.000 Ft-ot, akkor azt az Alapítvány nem tekinti jelentősnek, és 0,- Ft
maradványértéket határoz meg.
Az értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága:
- a kis értékű eszközök esetében aktiválásukkor minden esetben azonnal, de könyvelés
évente - a nem kis értékű eszközök esetében évente egyszer, kivétel: ha az
értékcsökkenés elszámolására azért kerül sor, mert a nyilvántartásból az eszközt ki kell
vezetni (értékesítés, selejtezés stb.), ebben az esetben a kivezetéskor el kell számolni
az értékcsökkenési leírást.
Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel.
Vagyoni helyzet elemzése során látható, hogy az eszközök kizárólag forgóeszközök, azon
belül készletek és pénzeszközök vannak. Pénzügyi helyzet jó, mert lejárt esedékességű
kötelezettség nincs. Jövedelmi helyzet elfogadható, jelentős passzív elhatárolás a készleten
lévő félkész felújítási munkák fedezetére került tartalékolásra, így a jövőbeni működés
biztosított.

III. Tájékoztató rész
Alapítványnak az év során nem volt olyan tétele, melyet az alábbi okok miatt ki kellene
emelni, vagy jelölni:

az össze nem hasonlítható adat,

a tétel-átrendezések
2. Tételes előírások, kiegészítések:
Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel, veszélyes hulladékkal nem
rendelkezik alapítványunk.
2020-ban nincs olyan tétel, ahol a kötelezettség visszafizetendő összege nagyobb a kapott
összegnél.
Passzív időbeli elhatárolás: 3.927 eFt
IV. Mérlegen kívüli tételek:
1. Függő kötelezettségek nem terhelik az Alapítványt.
2. Jövőbeni kötelezettségek nem terhelik az Alapítványt.
3. A mérlegben még nem szereplő, de a pénzügyi helyzetértékelés szempontjából lényeges
pénzügyi kötelezettség nincs.
4.Az Alapítványnak lejárt esedékességű követelései és kötelezettségei nincsenek.
A beszámolót összeállította: Majláth Anikó regisztrációs száma:167485
Szeged, 2021. április 8.

Dobra Ferenc
kuratórium elnöke

