Kiegészítő melléklet
a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához
2017.december 31.

Általános rész
Az Alapítvány neve: FDSZ Nyugdíjas Segélyalapítvány
Bejegyző határozat száma: 6 Pk 69677/ 1992.01
Nyilvántartási száma: 01 01 / 3678
Bejegyzés kelte: 1992.12.23.
Székhelye: 1068 Budapest , Városligeti fasor 10.
Adószáma: 18018473-1-42
Képviselője: Dely Ernőné
Alapító: Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete

Alapítvány jogállása : közhasznú szervezet
Bejegyzés ideje: 2001.06.11.
Száma: 14 Pk 69677/11
Alapítvány tevékenysége, célja:
- Az FDSZ legrászorultabb kisnyugdíjas tagjainak anyagi támogatása
- szociális rászorultságtól függő egyszeri juttatás
- üdülési hozzájárulás biztosítása
- egészségügyi költségekhez való hozzájárulás
Támogatottak köre:
Az ország területén lévő felsőoktatási intézmények nyugdíjas szakszervezeti tagjai

A szervezet bemutatása:
Az alapítvány képviselő és kezelő szerve 7 fős kuratórium. A kuratórium élén az elnök áll.
Az alapítvány éves beszámolóját és közhasznú mellékletét a 2011.évi CLXXV. ectv. szerinti
tartalommal a kuratórium fogadja el.

Az alapítvány alkalmazottat nem foglalkoztat, megbízási szerződése magánszeméllyel nincs. Az
adminisztratív feladatokat az alapító alkalmazottjai látják el.Az alapítvány önkénteseket nem
foglalkoztat, vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Az alapítvány gazdálkodása:
Az alapítvány induló vagyona 2.000.000.-Ft, azaz kettőmillió forint
Bevételek:
-1% szja felajánlás
-értékpapír hozadéka
-Magánszemélyek támogatása
Kiadások:
-Évente egyszeri segély, támogatás kifizetés, és az ezekkel kapcsolatps költségek.
-Bankköltség

Mérleghez kapcsolódó kiegészítés:
Eszközök

2.565 e Ft.

Forgóeszköz: Kamatozó kincstárjegy
Bank egyenleg
Források

2.390 e Ft
175 e Ft
2.564 e Ft

Induló tőke

2.000 e Ft

Tőkeváltozás

736 e Ft

Eredmény

-172 e Ft

Rövid lej kötelezettség

1 e Ft

Évenkénti tőkenövekedést a kapott kamatok, támogatások értékpapír hozamai eredményeztek.
Az 1%-os szja felajánlás évente kifizetésre került közhasznú tevékenységre, ebből tartalék nem
képződött.
Rövid lejáratú kötelezettség a TakarékBank negítív költség számla egyenlege.
Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés:
Bevételek:

Értékesítés netto árbev
Egyéb bevétel Szja 1% felajánlás
Kamatbevétel

0 Ft
184 e Ft
____ 3 e Ft
187 e Ft

Ráfordítások:

postaköltség

22 e Ft

Személyi jell , segély 27 fő

326 e Ft

Bankköltség
2017.évi Eredmény

____ 11 e Ft
-172 e Ft

A kuratórium elnöke, tagjai feladatukat társadalmi munkában végzik. Személyi juttatásban (bér,
jutalom) nem részesülnek.
A kuratórium elnöke minden évben beszámol az alapítvány munkájáról, tevékenységéről, elkészíti a
közhasznúsági jelentést. A gazdálkodásról szóló pénzügyi beszámoló, mérleg, eredménylevezetés
adatairól az Elnökséget, az Országos Választmányt, illetve a Küldöttgyűlést - évente tájékoztatjuk az
alapítót. A tájékoztatást a Kuratórium tagja (az alapítvány pénzügyi ügyintézője) készíti el.

A könyvelés módja:

1993-2011-ig egyszeres könyvelés
2012. január 1-től kettős könyvelés

Működésünkhöz az alábbi jogszabályokat alkalmazzuk.
Civil szervezeteket érintő jogszabályok:
-2011. évi CLXXV törvény: egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról
- 2011. évi XLXXXI. törvény: a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról
- 350/2011 (XII. 30.) Kormányrendelet: a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés
és a közhasznúság egyes kérdéseiről
- 224/2000 (XII. 19.) Kormányrendelet: a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól.

Képviseletre és a beszámoló aláírására jogosult személy
Neve: Dely Ernőné
Lakcíme: 2013 Pomáz, Váci M.u.14/B
Telefonszáma: 36 26 326142
e-mail: piroska@bbl.hu

Beszámolót készítő személy
Neve: Kovács Etelka Julianna
Lakcíme: 1221 Bpest., Bánk bán u.7.
Telefonszáma: 36 30 2075726
e-mail: fdszpenzugy@gmail.com
reg.száma: 168555

Budapest, 2018.03.19.

.........................................................
Dely Ernőné
kuratóriumi elnök

