
2017.év
PK-342

kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

101 Fővárosi Törvényszék

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Előtag Családi név

Isprecher

Első utónév További utónevek

I=Ib=oly=a [ 1'- ----'
I=Ib=oly=a [ 1'- ----'
I=Ib=oly=a [ 1<- _

Viselt név:

Születési név: Isprecher

IKoritzAnyja neve:

Születési ország neve: IMagyarország~============================Születési település neve: I.....B_u_d-,apo,.e_s_t _

Születési ideje: ~-~-ffi

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenftése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

IKKSZ Szociális Alapítványa

Nyilvántartási szám: ~_~_=
Időszak terjedelme: egész év [x] töredék évD ~@]~ _@]~_~

időszak kezdete

Tárgyév: ~

~@]~0-~-~~
időszak vége

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetö be! Nyomtatva: 2018.04.23 16.55.55
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PK-342

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

101 Fővárosi Törvényszék
Tárgyév:

~~~[ill-~~-[ili]
időszak vége

Időszak terjedelme: egész év lXI töredék év D ~~0-~~-~
időszak kezdete

Válassza ki, hogya beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozíkt

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

Szervezet neve:

IKKSZ szocíáns Atapftványa

Szervezet székhelye:

Irányítószám: ~~0 Település: IBUdapest

Közterül~t neve: I". János Pál pápa

Házszám: 13 I Lépcsőház: Emelet:

Közterület jellege: Itér

Ajtó:'-;::I====

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: DDDD Település:

Közterület neve: I

Házszám: 1=====:::;[:-;-L-;ép~c::-::s::Ő:::-h-;áz~:-;I====:;----;:E::::m~e-'l-:-:et:

Közterület jellege:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:
(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet'?

Bejegyző határozat száma:
(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység
képviselő~énel< neve:

Keltezés;

Budapest

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.04.23 16.55.55
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:

IKKSZ Szociális Alapftványa

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban.)

Előző év Előző év Tárgyév
helyesbítése

ESZKÖZÖK (AKTív ÁK)

A. Befektetett eszközök

1.Immateriális javak
t

II-'Tárgyi eszközök

Ill. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 1840 2650

1.Készletek

II. Követelések

Ill. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök .
1840 2650

C. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1840 2650

FORRÁSOK (PAsszíVÁK)

D. Saját tőke 1840 2650

1.Induló tőke/jegyzett tőke ~ 1501 1501

II. Tőkeváltozás/eredmény 362 338

Ill. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

V. Tárg~évi eredmény alaptevékenységből
-23 811(köz asznú tevékenységből)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

1.Hátrasorolt kötelezettségek

W Hosszú lejáratú kötelezettségek

Ill: Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN 1840 2650

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.04.23 16.55.55



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017.év

PK-342

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:

IKKSZ Szociális Alapftványa

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév előző é'v előző év tárgyév
netyesbitése helyesbftése helyesbftése

1. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek 1840 1291 1840 1291

ebből:

- tagdíj

- alapítótói ~apott befizetés 350 100 350 100

- támogatások 1490 1191 1490 1191

ebből: adományok

4. Pénzügyi műveletek
14 16 14 16bevételei

A. Összes bevétel (1+-2+3+4) . 1854 1307 1854 1307

ebből: közhasznú tevékenység
1854 1307 1854 1307bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások 122 112 122 112

6. Személyi jellegű ráfordítások 1755 360 1755 360

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai "

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások 24 24

9. Pénzüqyimúveletek
ráfordftásai

B. Összes ráfordítás
(5+6+ 7+8+9) 1877 496 1877 496

ebből: közhasznú tevékenység .,
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
-23 811 -23 811(A-B) "

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi-~redmény (C-la) -23 811 -23 811

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetö be! Nyomtatva: 2018.04.23 16.55.55



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017.év
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Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:

IKKSZ Szociális Alapftványa

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév előző éy előző év tárgyév
helyesbítése helyesbítése helyesbítése

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

ebből:
- normatív támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

ebből:
- normatív támogatás

c. Az EuróJ?aiUnió strukturális
alapjaiból, Illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, .
nemzetközi szervezettől
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adozó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 740 641 740 641
CXXVl.törvény alapján átutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatokkönyvvizsqálattal alá vannak támasztva. o Igen 00 Nem

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.04.23 16.55.55



~ A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített,~ éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-342~&.
2017.évI!!~~

1. Szervezet I Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

IKKSZSzOCláliS Alapítványa
I

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 0@I~E] Település:
IBUdapest [n

Közterület neve: Ill. János Pál pápa [ Közterület jellege:
Itér [

Házszám:
13 l Lépcsőház: I [ Emelet: I [ Ajtó:

I I
1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

I I
1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: ODDO Település:
I I

Közterület neve: I I Közterület jellege: I [
Házszám: I [ Lépcsőház: I [ Emelet: I [ Ajtó: I [
1.3 Bejegyző I Jogi személlyé nyilvánító határozat száma: [ili]·[~IEHililili]ill~/~
1.4 Nyilvántartási szám: (''Anyaszervezet'~ @TI]-@TI]-0iliIIIJJ
1.5 szervezet I Jogi személy szervezeti egység adószáma: ~@]~@l~@l§J~-~-~@l
1.6 Szervezet I Jogi személy szervezeti egység IBalázs Péter György !képviselőjének neve:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Tartós megbetegedés, maradandó egés~ségkárosodás, vagy testi fogyatékosság .következtében szociálisan
r~orult KKSZ tag támogatása (szociális segély), valamint

EJhalálqz.ás következtében az elhunyt KKSZ tag szociálisan ~orult házastársának,iUetve egyeneságbeli
rokonának támogatása (temetési segély~és), illetve

Elhalálozás következtében ~' ,elhunyt szociálisan rászorult :KKSZ tag házastársának, illetve egyeneságbeli
rokonánBktámogatása.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Kq~hasznú tevékenység megnev.ezése: ISZOCiális tevékenység [
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: IA Közúti Közlekedési Szakszervezet [

I
.ll [

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoport ja: lA Közúti Közlekedési szakszervezet tagjai [
3.4 Közhasznú tevékenységből részesü lők létszáma: la [
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

lA tárgyéVben g fö részére nyújtonunk segítséget. '.

;

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.04.23 16.55.56
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PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017.év
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:

IKKSZ Szociális Alapftványa

5. Cél szerinti jutattások kimutatása (Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév
~

1755 360
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
1755(összesen) 360

Cél szerinti juttatások kimutatása 1755 360(mindösszesen)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

-
6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

A. Vezető tisztsé~viselőknek nyújtott
juttatás (mindosszesen):

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.04.23 16.55.56
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:

IKKSZ Szociális A1apftványa

7. Közhasznú jogállás megállapftásához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) T.árgyév (2)

B. Éves összes bevétel 1854 1307

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 740 6411996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 1114 666

H. Összes ráfordítás (kiadás) 1877 496

1. Ebből személyi jellegű ráfordítás 1755 360

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény -23 811

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenysé!let vé~ző személyek száma
}a közérdekú önkentes tevékenységről szóló

005.évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Igen Nem

Eetv. 32. § (4) a) [(81+82)/2 > 1.000.000, - Ft) ~ D
Eetv. 32. §(4) b) [Kl+K2>=0} ~ D
Eetv. 32. § (4) e) [(ll+12-Al-A2)1(Hl+H2»=O,25) ~ D

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése

Eetv. 32. § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >='o,02} ~ D
Eetv. 32. § (5) b) [(J1+J2)1(H1+H2»=O,5) D ~

-
Eetv. 32. §(5) e) [(L1+L2)12>= 10 fől D ~

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.04.23 16.55.56



Kiegészítő melléklet a

Közúti Közlekedési Szakszervezet Szociális Alapítványa
2017. évi egyszerűsített éves beszámolójához

A Társaság neve:
Székhelye:
Statisztikai számjele:
Jogállása:

Közúti Közlekedési Szakszervezet Szociális Alapítványa
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 3.
19623283949956901
Közhasznú Alapítvány

Megyei nyilvántartási szám:
Országos nyilvántartásbeli azonosító:
Eljárt bíróság neve:
Határozat száma:

414/2011
3171/1990
Fővárosi Bíróság
16. Pk. 63394/1990/ IS-II.

Az Alapítvány célja, közhasznú tevékenysége

Tartós megbetegedés, maradandó egészségkárosodás, vagy testi fogyatékosság következtében
szociálisan rászorult KKSZ tag támogatása (szociális segély), valamint

Elhalálozás következtében az elhunyt KKSZ tag szociálisan rászorult házastárs ának, illetve
egyeneságbeli rokonának támogatása (temetési segélyezés), illetve

Elhalálozás következtében az elhunyt szociálisan rászorult KKSZ tag házastársának, illetve
egyeneságbeli rokonának támogatása.

A közűti járműközlekedés feltételeinek javítását célzó kutatási és fejlesztési tevékenység
támogatása, segítése.

Kulturális-, sport-, szabadidős-, és más, hasonló jellegű tevékenységek támogatása, az ilyen jellegű
rendezvények szervezése, lebonyolítása

Könyvvizsgálat

A beszámolót könyvvizsgáló nem ellenőrizte. Az Alapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett.

A Mérleg adatok kiegészítése .

Eszközök értékelése (adatok ezer forintban)

Befektetett eszközök

A befektetett eszközök mérlegértéke a tárgyévet megelőző évben és a tárgyévben nulla forint.

Forgóeszközök

A forgóeszközök mérlegértéke a tárgyévben 2 650 e Ft, ez a 2016. évhez képest 810 e Ft
növekedést mutat. Ezen belül a:



Készletek nulla forint,
Követelések nulla forint,
Pénzeszközök 2 650 e Ft, ez 810 e Ft növekedést mutat.

Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolás ok mérlegértéke nulla forint.

Források értékelése (adatok ezer forintban)

Saját tőke

A saját tőke mérlegértéke 2 650 e Ft, mely 811 e Ft növekedést mutat az előző évhez képest.
A növekedést a 2017. évi alaptevékenységből származó eredmény (nyereség) adja.
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez.

Kötelezettségek

A rövid lejáratú kötelezettségek mérlegértéke nulla forint.

Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások mérlegértéke nulla forint.

Eredménykimutatás értékelése (adatok ezer forintban)

Értékesítés nettó árbevétele

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez. Az értékesítés nettó árbevétele nulla forint.

Egyéb bevételek

Az Egyéb bevétel az alapítvány részére felajánlott, és az adóhatóság által2017-ben kiutalt SZJA 1
%-ból, ami 641 e Ft, valamint 100 e Ft alapítói támogatásból és 550 e Ft társas vállalkozástói
származó adományból tevődik össze. Az egyéb bevételek mérlegértéke tárgyévben 1 291 e Ft, ami
549 e Ft csökkenést mutat a megelőző évhez képest (99 e Ft-tal csökkent az 1% felajánlás, 450 e
Ft-tal csökkent a támogatás).

Pénzügyi műveletek bevételei

A pénzügyi műveletek bevételeinek mérlegértéke 16 e Ft, mely 2 e Ft növekedést mutat ami
kamatbevétel növekedés.

Anyag jellegű ráfordítások

A tárgyévben az anyagjellegű ráfordítások mérlegértéke 112 e Ft, mely 10 e Ft-tal kevesebb a 2016 .
. évinél.

Összetétele:
- bankköltség
- könyvelési díj
- postaköltség .

23 e Ft, ez 8 e Ft csökkenést mutat.
89 e Ft
Oe Ft, ez 2 e Ft csökkenést mutat.



Személyi jellegű ráfordítások

A tárgyévben közhasznú tevékenységként, szociális-, illetve temetési segélyként a Közúti
Közlekedési Szakszervezet tagjai, és hozzátartozói részére kifizetett összeg 360 e Ft, mely összeg 1
395 e Ft-tal kevesebb az előző évinél.

A tárgyévben kifizetett támogatásokra az SZJA 1%-ból kapott egyéb bevétel, illetve a társas
vállalkozásoktói kapott tárgyévi, illetve az alapítótói kapott tárgyévi támogatás nyújtott fedezetet.

•
Egyéb ráfordítások mérlegértéke 24 e forint, mely le nem vonható, felszámított áfa ráfordítás.

Pénzügyi műveletek ráfordításainak mérlegértéke nulla forint.

Tárgyévieredmény

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 811 e Ft nyereség.

Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, ráfordítások

A Szervezetnek kivételes nagyságú és előfordulású bevétele, ráfordítás a a tárgyévben nem volt.

Budapest, 2018. április 23.

_4-1'~Balázs t György
a Kuratóri m Elnöke

Kömtl KI%&ebdési
W•• 1Ud

Szocl6Ut Alapl\V6nVa



KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET

1081 Budapest, II.János Pál pápa tér 3.
o Postacím:1428 Bp,Pf.42.

Email:kksz@t-online.hu
Tel. :06/1-210-0158

Közúti Közlekedési Szakszervezet Szociális Alapítványa
. .

Közhasznúság i Jelentés
Az Alapítvány 1990-ben kezdte meg működését. A megalakulást követően a Kuratórium az Alapítvány
Okiratában foglaltaknak megfelelően minden évben beszámolt az Alapítónak az éves tevékenységéről.

A Közúti Közlekedési Szakszervezet Szociális Alapítványa kuratóriuma 2018. 04.24.-án jóváhagyta
a 2017.évi közhasznúsági beszámolót. A Kuratórium az Alapítvány 2017.évi működésével kapcsolato-
san az alábbiakban tesz eleget beszámolási kötelezettségének:

1. Az Alapítvány Alapító Okiratának módosítása:

A Közúti Közlekedési Szakszervezet Szociális Alapitvány az Alapító Okiratát nem módosította.

2. Az Alapítvány működése:

Az Alapító Okiratában rögzített tartós megbetegedés,egészségkárosodás következtében a szociáli-
san rászoruló KKSZ tag, illetve elhalálozás következtében az elhunyt KKSZ tag szociálisan rászo-
ru~tegyeneságbeli rokonának támogatásán kívűl az alapítványnak más jellegű tevékenysége nincs.
A beérkezett segélyek elbírálására a kuratóriumnak a 2017-es évben összesen 1 alkalommal ült
össze. Az ülésünk rendben és érdemi munkát végezve zajlott le.

3. Az Alapítvány pénzügyi helyzete:

Az Alapítvány bevétele a részére felajánlott és az adóhatóság által kiutalt SZJA 1%-nak bevételéből
származik, ami 640.952 e Ft, valamint 650.000 e Ft társas vállalkozástói származó adományból
tevődik össze.(99.788 e Ft-tal csökkent az 1%-os felajánlás az előző évhez képest.)
Az Alapítvány 2017. nyitó egyenlége (2017.01.02. 1/2017) 1.823.823 Ft volt, záró egyenlege
(2017.12.30.24/2017) 2.636.146 ~ Ft.

A személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásából befolyó összegek évről-évre csökkennek.

4. Kifizetett támogatások:

2017-ben 6 főnek 360.000 e Ft összegben fizettünk ki az Alapító okiratban megfogalmazott céloknak
'megfelelő segélyt. .

A segélyezési irányelvek alapján az Alapító Okiratban megfogalmazottak szerint a beérkezett kérelmek,
javaslatok elbírálása a legnagyobb körültekintéssel történt, figyelembe véve a kérelmezők szociális
rászorultságát is.



5.Egyéb a közhasznúsági jelentés tartalmi elvárásaihoz tartozó tények:

Az Alapitvány vezető tisztségviselői tevékenységüket ellenszolgáltatás nélkül végzik, így a kőnyvelési
költségeken kívül az Alapítvány működtetése, acél megvalósítására fordítható összegből nem von el
pénzeszközöket. ..

Az Alapítvány nem részesül költségvetési támogatásban, sem a központi költségvetési szervtől, sem az
elkülönített pénzalapból, sem a helyi önkormányzattóI illetve annak társulásaitóI nem részesül
tárnoqatásban.

A közhasznúsági jelentés részét képezi a melléklet a Közúti Közlekedési Szakszervezef Szociális
Alapítványának a "Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója
2017 év".

A Kuratórium feladatának érzi, hogy a jövőben is megfelelő gondossággal kezelje az Alapítvány
vagyonát, ezzel is elősegítve az alapítványi célok megvalósítását.

Budapest, 2018.május 14.

2b~ tL--'o/-1. -

Balázs ber György
A szerv:let képviselője
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