SZANDASZŐLŐS DIÁKSPORTJÁÉRT ALAPÍTVÁNY
KRAJCS GÁBOR EMLÉKÉRE
5008 Szolnok, Kaffka M. u. 26.
Nyilvántartási szám: 16-01-0001235
----------------------------------------------------------------------------

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A 2020. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ
1.Általános rész
A „Szandaszőlős Diáksportjáért Alapítvány Krajcs Gábor Emlékére” alapítványt a Szolnoki
Törvényszék a Pk.60.044/2018/4. számú végzésével 1100/Pk.60044/2018. ügyszámon 2018.
december 20-án nyilvántartásba vette. Az Alapítvány még nem rendelkezik közhasznú
besorolással. A kötelezően előírt 2 év elteltével az alapítvány szándékozik, kérni a
közhasznúsági nyilvántartásba vételt.
Székhelye: 5008 Szolnok, Kaffka M. u. 26..
Adóigazgatási száma: 19102564-1-16
Honlap: www.krajcsgaboralapitvany.hu
E-mail: krajcsg.alapitvany@gmail.com
Induló tőke: 200.000.- Ft
Alapítók: Krajcs János és Krajcsné Dezsőfi Katalin
A kuratórium elnöke, vezető tisztségviselő:
Hegmanné Nemes Sára (5000 Szolnok, Rákóczi u. 75.) a beszámoló aláírására jogosult.
Az alapítvány bemutatása, az alapítvány céljai:
A „Szandaszőlős Diáksportjáért Alapítványt Krajcs Gábor emlékére” a fiatalon elhunyt
sportember emlékének megőrzése és méltó ápolása céljából hozták létre.
Az Alapítvány célja: Krajcs Gábor hagyatékából szülőhelye és lakhelye Szolnok és kiemelten
Szandaszőlős sportolni vágyó fiataljainak egészséges életmódra nevelése, a diák- és ifjúsági
sport versenyszerű és amatőr módon történő gyakorlása révén. Továbbá a sport, elsősorban a
labdarúgás számára utánpótlás nevelés támogatása, az ehhez szükséges személyi és tárgyi
feltételek megvalósításának elősegítése, a tehetséges fiatal – elsősorban szandaszőlősi –
sportolók tehetséggondozása, anyagi támogatása.
• Hagyományteremtő jelleggel évente “Krajcs Gábor Emléktorna” elnevezésű
sportrendezvényt szervez és támogat.
• A Szandaszőlősi Általános Iskolával együttműködve a szandaszőlősi, fiatal, tehetséges
sportolókat az alapítvány támogatja, részükre anyagi, szakmai segítséget, támogatást
nyújt.
• A diáksport területén kiemelkedő szakmai tevékenységet végzők elismerésére a
“Diáksportért Díj Krajcs Gábor Emlékére” díjat hozott létre, amely annak a
személynek vagy közösségnek adományozható, aki Szolnok város diák- és ifjúsági
sport életében kiemelkedő tevékenységet végez vagy végzett, a diákok
sportpályafutásának elindításában, a sportra, ezen keresztül az egészséges életmódra
nevelés terén közösségépítő munkájával példát mutat vagy mutatott.
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Az Alapítvány mérlegkészítésének (mérlegzárásának) időpontja: március 15.
A mérlegkészítés napjáig a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem
állt fenn.
Az Alapítvány könyvvezetési rendszere kettős könyvvitel. A szervezet a beszámoló részeként
a 479/2016. (XII. 28) Kormányrendelet 3. számú mellékletben meghatározott egyéb
szervezetet egyszerűsített éves beszámoló mérlegét, illetve ugyanezen jogszabály 4. számú
mellékletben leírt egyéb szervezetet egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatását
készíti el.
A beszámoló továbbá tartalmazza az Alapítvány tevékenységével kapcsolatos tájékoztató
adatokat is.
A mérleg és eredmény-kimutatás, a kormányrendelet szerinti kötelező tagoláson túl, tovább
nem részletezett.
Az alapító Kuratóriuma által elfogadott beszámolójának mérlegét és eredmény-kimutatását
évente honlapján is közzéteszi (www.krajcsgaboralapitvany.hu).
Az Alapítvány a hivatkozott kormányrendelet előírásai szerint könyvvizsgálatra nem
kötelezett.
A beszámoló elkészítéséért felelős: Krajcsné Dezsőfi Katalin (5008 Szolnok, Kaffka M. u 26.
MKVK bejegyzés 000817) könyvvizsgáló
A közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályok szerint az Alapítvány a számviteli
beszámolóval egyidejűleg önkéntesen elkészítette az éves közhasznúsági mellékletét is.
Alapelvek:
Az Alapítvány rögzítette Számviteli Politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből
kiindulva biztosítani kell a számviteli alapelvek (teljesség, valódiság, világosság,
következetesség, folytonosság, összemérés, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az
időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és költséghaszon összevetés) érvényesülését.
A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan
információ, amelyek a megbízható, valós összképet, a pénzügyi-jövedelmi helyzetet az
alábbiak szerint lényegesen befolyásolják.
Jelentős összegű hiba az ellenőrzés, önellenőrzés során, ha a feltárásnak évében a különböző
ellenőrzések, önellenőrzések során az ugyanazon évet érintően megállapított hibák,
hibahatások eredményt, saját tőkét növelő csökkentő tételek értékének együttes összege eléri
azt adott év mérleg főösszegének 2 %-át.
Amennyiben az ellenőrzés, önellenőrzés az előző év(ek) éves beszámolójában elkövetett
jelentős összegű hibákat állapított meg, akkor az előző év(ek)re vonatkozó, a mérlegkészítés
napjáig megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, jogerőssé vált, elfogadott megállapítások
miatt módosításokat a mérleg és eredmény-kimutatás minden tételénél az előző év adatai
mellett mutatja be az Alapítvány.
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Jelentős összegű hiba esetében a mérlegben és eredmény-kimutatásban külön-külön
oszlopban szerepelnek az előző évi adatok, a lezárt év(ek)re vonatkozó módosítások, valamint
a tárgyév adatai.
Az Alapítvány által választott főbb értékelési szabályok:
A számviteli törvény szerint az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján a befektetett
eszközök, vagy forgóeszközök közé kell sorolni. Befektetett eszközként olyan eszközt szabad
kimutatni, amely a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább egy éven túl szolgálja.
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható
maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni.
Az eszközök maradványértékét a hasznos élettartam végére az eszközök üzembe
helyezésének időpontjában fellelhető hasonló korú eszköz piaci értékének alapján határozzuk
meg. Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várható realizált értéke nem jelentős, akkor
a maradványértéket nullának lehet tekinteni. Nem jelentős a maradványérték, ha annak értéke
nem éri el az eszköz beszerzési értékének 10 %-át, illetve a 200 E Ft-ot.
Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez viszonyított arányát az
egyedi eszköz várható használata, élettartama alapján a rendeltetésszerű használatba vételtől,
az üzembe helyezéstől kell alkalmazni.
Az Alapítvány az aktivált eszközökre lineáris módszerrel fog elszámolni amortizációt.
Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni a vagyoni értékű jogoknál, szellemi
termékeknél és tárgyi eszközöknél (ide nem értve a beruházásokat), ha a könyv szerinti érték
egy éven túl 10 %-kal, de legalább 100 E Ft-tal magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert
piaci érték.
A visszaírás összege nem lehet több, mint a korábban terven felüli értékcsökkenésként
elszámolt összeg.
A követelések értékelése a mérlegben a könyv szerinti érték alapján egyedileg történik.
A mérlegben behajthatatlan követelést nem lehet kimutatni.
A behajthatatlannak minősített követeléseket le kell írni, alapdokumentációi az egyenlegközlő
levelek, bírósági határozatok, végrehajtó, felszámoló által küldött értesítések.
Az adós minősítése alapján, az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló, lejárt és a
mérlegkészítés napjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést kell
elszámolni abban az esetben, ha a követelés könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan
magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges megtérülési értéke.
Lényeges a könyv szerinti érték és a várható megtérülés különbözete, ha a veszteség jellegű
különbözet összege a követelés 20 %-át meghaladja.
Kis összegű a követelésnek tekintjük az adósok esetében, ha a végrehajtási költségek évente
kalkulált összegének háromszorosát nem haladja meg, ez jelenleg 200 E Ft.
Az eredmény terhére céltartalékot kell képezni a szükséges mértékben a várható
kötelezettségekre (garanciális kötelezettségek, kezességvállalás, le nem zárt peres ügyekkel
kapcsolatos várható kötelezettségek, korengedményes nyugdíjazás, végkielégítés).
Az eredmény terhére céltartalék képezhető olyan várhatóan jelentős és időszakonként
ismétlődő jövőbeni költségekre, amelyek a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló
információk szerint feltételezhetően vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy
felmerülésük időpontja a mérlegkészítéskor még bizonytalan és nem sorolhatók a passzív
időbeli elhatárolások közé.
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Az Alapítvány a fenti elveket figyelembe véve 2020. évben nem képzett céltartalékot.
A Számviteli Politikában meghatározott kivételes nagyságrendű és/vagy kivétele előfordulású
bevételek és ráfordítások nem fordultak elő.
2. Specifikus rész
Az Alapítványnak befektetett eszköze nincs.
Az Alapítvány bankszámláján 546 E Ft, a pénztárában 37 E Ft van.
Az Alapítványnak öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettségei, zálogjoggal vagy egyéb
joggal biztosított kötelezettségei nincsenek.
Az alapítók 2019. évben 1.000 E Ft működési célú támogatást (adományt) adtak, amely
felhasználásra került.
A 2020. évi beszámolóban passzív időbeli elhatárolások között került kimutatásra a korábbi
években fel nem használt, vissza nem fizetendő támogatás összege a számvitelről szóló 2000.
évi C. tv. törvény vonatkozó előírása alapján 383 E Ft összegben.
A korábbi évek elhatárolt támogatásból az Alapítvány felhasznált 628 E Ft-ot alapítványi
céljainak megvalósítása érdekében.
Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet nem végzett, társasági adókötelezettsége nincs.
Az Alapítvány bevételei 2020. évben:
Kapott támogatás, adomány:
Korábbi évek elhatárolt támogatásából felhasznált összeg
Összesen

0 E Ft
628 E Ft
628 E Ft

Költségek 2020. évben:
Anyagköltség (nyomtatvány, oklevél, díjak, érmek sportolóknak)
Igénybevett szolgáltatás (weblap, emléktorna szervezés, műsorfüzet)
Bankköltség
Összesen

154 E Ft
139 E Ft
54 E Ft
347 E Ft

Egyéb ráfordítások
ebből
adott szociális támogatás („jó tanuló jó sportoló” támogatás)
adott támogatás sportszervezetnek

280. E Ft
180 E Ft
100 E Ft

Az Alapítvány 2019.. évben a Kuratórium felhívására tett javaslatok alapján (a Szandaszőlősi
Általános Iskola, valamint a tanuló edzője) 180 E Ft támogatást adott, 1 fő szociálisan
rászoruló „Jó tanuló, jó sportoló” diák részére, a Kuratórium döntésének megfelelően. A
támogatás 2020. évben további 1 évvel meghosszabbításra került.
A Krajcs Gábor Emléktorna megrendezésére 2020. év szeptemberében is a Szanda Focisuli
Sportegyesülettel közösen történt. A megrendezésben történő közreműködésért – költségei
ellentételezésére - 2020. évben a Szanda Focisuli SE Utánpótlásnevelő Futball Club részére
100 E Ft támogatást nyújtottunk.
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A közhasznú tevékenység eredménye 0 E Ft.
A „Szandaszőlős Diáksportjáért Alapítvány Krajcs Gábor Emlékére” alapítvány 2020. évi
eredménye 0 E Ft nyereség.
Az eredmény részletezését cél szerinti és vállalkozási tevékenység szerinti bontásban a
PK-642 számú, a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és
közhasznúsági melléklete tartalmazza
Az Alapítvány likviditása jó, adókötelezettsége nem volt.
Kifizetetlen szállítói és egyéb kötelezettsége nincs.
Az Alapítvány eszközeinek és forrásainak megoszlása a következő:
Megnevezés

Eszközök
%

Befektetett eszk
Forgó eszköz
Aktívák

Megnevezés

0
100
0

Források
%
34,3
0
0
65,7

Saját tőke
Céltartalék
Kötelezettség
Passzívák

Saját tőke alakulása
D.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Megnevezés
SAJÁT TŐKE
Induló tőke
Tőkeváltozás
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény
alaptevékenységből
Tárgyévi
eredmény
vállalkozási tevékenységből

2018. év
200
200
0
0
0
0

2020. év
200
200
0
0
0
0

Változás E Ft
0
0
0
0
0
0

0

0

0

A saját tőke összege és szerkezete nem változott.
Az Alapítványnak munkavállalója nincs.
A vezető tisztségviselőknek juttatásban nem részesültek.
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet közhasznúsági mellékletét a PK-642 számú a
kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági
melléklete tartalmazza
Szolnok, 2021. május 05.

Hegmanné Nemes Sára
a kuratórium elnöke
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