Kölyökclub Alapítvány
2619 Legénd Petőfi út 83.

Kiegészítő melléklet
2014. december 31.

Az Alapítványt Kiss Tamás alapította 2006. augusztus 29-én. Célja nyelvi és egyéb ismeretek
terjesztésének elősegítése, a diák és tömegsort támogatása, betegségmegelőző és gyógyító,
valamint kondicionáló tevékenységek elősegítése, a természet és a környezet védelme, a
kulturális mozgalmak támogatás, a számítástechnikai oktatás támogatása.
A Fővárosi Bíróság 16. Pk. 60.727/2006/2. számú végzéssel az alapítványt nyilvántartásba
vette, és közhasznú szervezetté minősítette.
Alapítvány neve:
Nyilvántartási száma:
Székhelye:
Képviselő neve és lakóhelye:

Kölyökclub Alapítvány
01-01-0010031
2619 Legénd Petőfi út 83.
Dr. Radácsné Reszegi Rita 1139 Budapest Teve u. 1/D

Induló vagyona 100 ezer Ft készpénz. Az Alapítványhoz bármely bel- és külföldi természetes
és jogi személy csatlakozhat, ha az alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni
kívánja (nyílt alapítvány)
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet a közhasznú céljainak érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végezhet. A befektetési tevékenységhez befektetési szabályzat szükséges,
amennyiben az árbevétel meghaladja az 5 millió Ft-ot felügyelőszervet kell létrehozni.
Az Alapítvány nem folytat vállalkozási és befektetési tevékenységet.
Az Alapítvány 2014. 10.08-án módosította alapító okiratát, mely megfelel az új Ptk, (2013.
évi V. tv.) és az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. előírásainak.
Az alapító egyszemélyes ügyvezetői szervéül kurátort nevezett ki. A kurátor egyben a vezető
tisztségviselő. A kurátor dönt az alapítvány működése körébe tartozó valamennyi kérdésben,
különösen a vagyon alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról. Kurátor feladata az éves
beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása.
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A számviteli politika alapelvei

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja december 31.
A mérlegkészítés időpontja január 31.
Az Alapítvány a számviteli törvény előírásainak megfelelően kettős könyvvitel szabályai
szerint vezeti könyveit. A költségeket kizárólag az 5. költségnemek számlaosztály számláin
könyveli.
Az Alapítvány egyszerűsített éves beszámolót készít a 2000. évi C. törvény és a 224/2000
(XII. 19.) Korm. rendeletben előírtak szerint.
A 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint elkészíti a közhasznúsági
mellékletet.
A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, a beszámoló
elkészítésével megbízott személy Kiss Ferencné, regisztrációs szám: 117556. Az Alapítvány
könyvvizsgálatra nem kötelezett.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
Eszközök:
Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása:
Adatok e Ft. -ban

Bruttó érték
Immateriális javak
Idegen ingatlanon végzett
beruházás
Egyéb berendezések
Beruházások
Tárgyi eszközök összesen

Nyitó

Növekedés Csökkenés
0
0
2346
0

842
0
3188

205

Záró
0
2346
1047
0
3393

205

Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása:

Értékcsökkenés
Immateriális javak
Idegen ingatlanon végzett
beruházás
Egyéb berendezések
Beruházások
Tárgyi eszközök összesen

Nyitó

Növekedés

Adatok e Ft. -ban
Záró
Csökkenés

123

141

264

568

473

1041

691

614

2

0

1305

Készletek:
Az alapítvány a számviteli előírásoknak megfelelően a készletek között tartja nyilván a lovak
és a lószerszámok bekerülési értékét.
Követelések:
Az Alapítványnak nincs követelése.
Pénzeszközök:
A szabad pénzeszköz a zökkenőmentes működéshez elegendő.
Saját tőke:
Saját tőke változás bemutatása
ezer Ft-ban
Saját tőke
INDULÓ TŐKE
TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

100
2 871

Záró
100

165

3 036

LEKÖTÖTT TARTALÉK

-

ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

-

TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ
EREDMÉNY

165

855

165

855

3 136

1 020

165

3 991

TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI
EREDMÉNY
Összesen:

Kötelezettségek:
Az Alapítványnak szállítói kötelezettsége van.
Eredménykimutatás:
2014. évben az Alapítvány központi költségvetéstől, önkormányzati forrásból, illetve
nemzetközi forrásból nem kapott támogatást.
A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. Törvény alapján kiutalt összeg 2014. évben
117.189.- Ft volt.
A közhasznú célra vállalkozástól kapott támogatás összege 650.000.- Ft.
Magánszemélytől kapott támogatás

914.000.- Ft

Gyógyító, kondicionáló tevékenységből származó bevétel: 527.500.- Ft
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Ráfordítások:
Anyagjellegű ráfordítások a lovakkal kapcsolatosan és az oktatással kapcsolatosan merültek
fel.
Személyi jellegű kifizetés nem történt.
Támogatás felhasználása:
Az 650 ezer Ft vállalkozásoktól kapott támogatás összegét elsősorban óvodai csoportok
részére, a gyermekfejlesztéshez szükséges eszközök vásárlására fordította. Ez az összeg a
betegségmegelőző, gyógyító, valamint kondicionáló tevékenységet szolgálja.
A 914 ezer Ft magánszemélyektől kapott támogatást a gyermekek fejlesztésével kapcsolatos
költségekre fordította.
Az személyi jövedelemadó 1 %-ából kiutalt 117 ezer Ft összeget a terápiás tevékenység
működési költségeire fordította.
Tájékoztató adatok
Az alapítvány vezető tisztségviselője semmilyen juttatást nem kapott, kölcsönt nem vett fel,
az alapítvány nem vállalt garanciát a nevében.
Az Alapítvány megfelelő erőforrásokkal és megfelelő társadalmi támogatottsággal
rendelkezik.
Az Ect tv ( 2011. évi CLXXV. tv) előírása szerint a közhasznú jogállás megtartásához két
lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egynek teljesülnie kell.
Erőforrás ellátottság mutatói:
1. az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy
2. két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív
3. személyi jellegű ráfordítás nem éri el az összes ráfordítás egynegyedét (nem teljesült)
Társadalmi ellátottság mutató:
1. SZJA 1 %-ából kiutalt összeg eléri el az összes bevétel kettő százalékát
2. a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes
ráfordítás felét két év átlagában
3. közhasznú tevékenységének ellátását nem segíti közérdekű önkéntes ( nem teljesült)

Budapest, 2015. március 9.

Dr Radácsné Reszegi Rita
Kurátor
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