B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány

Közhasznúsági jelentés

2016.

1./

A szervezet alapadatai:

1.

Elnevezés:

B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány

2.

Képviselő:

Dudás Péter kuratórium titkára

3.

Székhely:

3527. Miskolc, Zsolcai kapu 32.

4.

Levelezési cím:

3527. Miskolc, Zsolcai kapu 32.

5.

Adószám:

19075518-2-05

6.

TB szám:

521518

7.

Közhasznúsági fokozat:

Közhasznú szervezet

8.

Nyilvántartásba vételi végzés száma:

4.pk.10/1990/2. (1990.04.24.)

9.

Közhasznúsági végzés száma:

15.pk.10/1990/21. (2014.09.29.)

10. Statisztikai szám jele:

19075518919933105

11. A szervezet céljának rövid leírása:

A Közrend és közbiztonság védelme
érdekében
megyei
bűnmegelőzési
programok szervezése és felvilágosítómunka
végzése.

2./ Kettős könyvvitelt
beszámolójának mérlege:

vezető

közhasznú

alapítványra

előírt

egyszerűsített

éves

Tárgyi eszközök nettó értéke: 144 eFt
Forgóeszközök értéke: 5168eFt, ebből követelés: 0 eFt, pénztár: 118eFt,
Bankszámlapénz: 1049 eFt, lekötött: 4000eFt.

A forrásállományon belül induló tőke 1633eFt, tőkeváltozás 3795 eFt, tárgyévi közhasznú
tevékenység eredménye - 86 eFt.
Kötelezettségek: 0 e Ft

3./ Az Alapítvány 1809 eFt támogatást kapott a költségvetésből, valamint céljelleggel egyéb
központi alapokból.
4./
A B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány vállalkozási tevékenységet 2016-ban
nem folytatott.

Központi költségvetésből

479 eFt

Egyéb kapott támogatás

1330 eFt

Közhasznú tevékenység bevétele

1809 eFt

Egyéb bevétel

115 eFt

A 1486e Ft (1.486.397 Ft) közhasznú jellegű ráfordításból:
- anyagköltség és anyagjellegű szolgáltatás
- személyi jellegű ráfordítás
- értékcsökkenési leírás
- egyéb ráfordítás

270 eFt
71 eFt
97 eFt
1051 eFt

Miskolc, 2017.február 21.

…………………….
Dudás Péter
kuratóriumi titkár

Kiegészítő melléklet a B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány
2015. évi beszámolójához.
I./ Az 1990. április 06-án alapított közhasznú alapítvány, 34 gazdálkodó és
közintézmény részvételével.

Az alapítvány induló tőkéje: 1.633 e Ft.
Aláírásra jogosult: Dudás Péter kuratóriumi titkár
Banki aláírásra jogosult: Dr. Dobos László kuratórium elnöke elsőként,
Dudás Péter kuratórium titkára, vagy
Dr. Gaál Zoltán kuratórium tag másodikként.
Képviselő: Dudás Péter kuratóriumi titkár, a B-A-Z megyei Cégbíróság
14.Pk.10/1990/15. (2005.05.13) számú, illetve a Miskolci Törvényszék
15.pk.10/1990/21. (2014.09.29) végzése alapján.
Az alapítvány székhelye: 3527. Miskolc Zsolcai kapu 32.sz.
Fő tevékenységi körei: B-A-Z. megyében bűnmegelőzési tevékenység végzése
tájékoztatással, oktatással, felvilágosítással a közrend és közbiztonság védelme
érdekében.
A Számviteli törvény értelmében egyszerűsített éves beszámolót készít, az eredményelszámolásnál az „A” változat szerint összköltség eljárást alkalmazza.
Mérleg fordulónapja: 2016. 12. 31.
A mérlegkészítés és eredmény-elszámolás során alkalmazott értékelési módszerek és
eljárások a Számviteli törvény és a Társasági adóról szóló törvény előírásainak
megfelelnek.
Az eszközök értéke könyv szerinti nettó értéken került a mérlegben elszámolásra,
a társaság nem élt az átértékelés lehetőségével, így értékhelyesbítés elszámolására nem
került sor.
A befektetett eszközök értékcsökkenési leírás elszámolásánál a nagy értékű
eszközöknél mind a Számviteli, mind a Társasági adótörvény szerinti leírási kulcsok is
alkalmazásra kerülnek, ez az adóalap korrekcióknál jelentkezik.
A vásárolt anyagok, áruk beszerzési értéken azonnal költségként kerülnek
elszámolásra. Év közben a készletekről sem mennyiségi sem értékbeli készletmozgás
nem kerül könyvelésre.
Év végi leltár alapján történik a zárókészlet értékbeli megállapítása és a költségek
korrekciója.
Az eljárásnál a FIFO elv kerül alkalmazásra.
Követelések értékelése könyv szerinti értéken történik, a pénzeszközök a könyv
szerinti érték és leltározás alapján.
A források a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek.

II./

Az alapítvány befektetett eszközállományának alakulása:

Bruttó érték e Ft Nettó érték e Ft
Immateriális javak
Ingatlanok
Üzemi gépek
Egyéb gépek, berendezések
Beruházások

0
0
0
2.413
0

0
0
0
144
0

Összesen:
A befektetett eszközöket jelzálogjog nem terheli.
Terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor.
A forgóeszközök év végi záró állománya e Ft, ezen belül
Követelések: 0 eFt
Pénzeszközök: 5168 eFt
Eszközök összesen 5312 e Ft, melynek meglétét a leltárak támasztják alá.

III./ Az e Ft-os mérleg főösszegen belül a források struktúrája az alábbiak szerint alakult.
2015
1633
0
0

Saját tőke
Céltartalék
Kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolások

Források összetétele

2015

2016
1633
0
0

2016

Saját forrás
/
Mérleg főösszeg

3819
5452

3819
5342

Kötelezettségek
Mérleg főösszeg

0
5452,00

0
5342,00

Az adójellegű tartozások 2016. 12. 31.-ig rendezve.

2015
2506
16
157
157
0
0
157

2016
1809
115
-86
-86
0
0
-86

V./ Személyi és munkaügyi adatok.
A társaság működésében 9 fő tag díjazás nélkül vesz részt.
Az Alapítvány tevékenységének specialitásából fakadóan nem termel, és nem tárol veszélyes
hulladékot.
Az alapítványnak csak közhasznú tevékenységből származó bevétele és eredménye van, mivel
2016. évben sem folytatott vállalkozás jellegű nyereség orientált tevékenységet.

A Számviteli törvény értelmében a Társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett.

Miskolc, 2017. február 21.

Dudás Péter
kuratóriumi titkár

