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-21.1. Alakulás, célok, küldetés
Az Új Köztársaságért Alapítvány alakulásának ideje: 2014. december 10.
A Fővárosi Törvényszéknél nyilvántartási száma: 01-01-0011983
Az alapítvány legfőbb célja: elősegíteni a Demokratikus Koalíció Alaptörvényben biztosított, a
népakarat kialakításában, valamint kinyilvánításában történő hatékony közreműködést.
1.2. Főbb szervezeti változások
Szervezeti változás nem történt
1.3. Tevékenységi kör
Az Új Köztársaságért Alapítvány legfőbb céljai mellett kiemelt feladatai:
- elősegíti a Demokratikus Koalíciónak a népakarat kialakításában, valamint kinyilvánításában
történő hatékony közreműködését
- ösztönzi a magyar politikai kultúra színvonalának emelését, a demokrácia elveinek és gyakorlatának
erősítését,
- bátorítja a magyar és a globális kulturális értékek, valamint a tudományos eredmények tiszteletben
tartását és elfogadtatását,
- előmozdítja a nyugatos, polgári gondolkodás fejlődését és a demokrata eszmeiség terjesztését,
különös figyelmet fordítva olyan értékekre, mint a piacgazdaság, az esélyegyenlőség, a szolidaritás, a
nemzeti és etnikai kisebbségek identitásának megőrzése és érdekérvényesítési képességének javítása,
a demokrácia, a humanizmus a környezetvédelem, az emberi jogok tiszteletben tartása, a
jogállamiság,
- segíteni a nemzeti érdekeknek a változó körülményeknek megfelelő időszerű megfogalmazását,
különös figyelmet fordítva Magyarország uniós tagságából következő feladatokra.
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat.
1.4. Tulajdonosok
Az egyszemélyes alapító adatai:
Demokratikus Koalíció
1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15.
1.5. Telephelyek, fióktelepek
Az alapítvány telephellyel, fiókteleppel nem rendelkezik.
1.6. Beszámoló nyilvánossága
Az Új Köztársaságért Alapítvány beszámolója nyilvános
1.7. Befolyás kapcsolt vállalkozásokban
Az Új Köztársaságért Alapítvány nem rendelkezik minősített többséget biztosító befolyással
gazdasági társaságban.
1.8. A vállalkozás folytatása
Az Alapítvány rendelkezésre álló forrásokból fenn tudja tartani működését, folytatni tudja
tevékenységét.
1.9. Alkalmazott számviteli szabályok
Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások szerint került összeállításra.
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-32. A számviteli politika alkalmazása
2.1. A könyvvezetés módja
Az Új Köztársaságért Alapítvány könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai
szerint vezeti.
2.2. Könyvvezetés pénzneme
A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában
ezer forintban kerülnek feltüntetésre.
2.3. A beszámoló elkészítéséért felelős
A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes
szakképesítéssel, a tevékenység ellátására jogosító PM. engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik (PM
száma: 190549).
A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe: Pongó Lászlóné
1042. Budapest, Árpád út 86. fsz. 3.
2.4. A számviteli rend további sajátosságai
A kiemelt számviteli teendők ütemezése az alábbi:
Kiemelt számviteli teendők
Teendő

Ütemezés

Főkönyvi kivonat készítése
Értékvesztések elszámolása
Céltartalék képzés és megszüntetése
Időbeli elhatárolások elszámolása
Értékelési különbözetek elszámolása
Kerekítési különbözetek elszámolása
Értékhelyesbítések elszámolása
Éves elszámolású adók előírása
Analitika-főkönyv egyeztetése
Leltár-analitika egyeztetése

vezetői adatszolgáltatáshoz, negyedévente
évente
évente
évente
évente
évente
évente
évente
negyedévente
évente

2.5. Beszámoló formája és típusa
Az Új Köztársaságért Alapítvány a tárgyidőszakra a számviteli törvény szerinti kettős könyvvitelt
vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolóját készítette.
2.6. Üzleti év
Jelen beszámoló a 2016.január 1. - 2016. szeptember 30. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja
2016. szeptember 30.
2.7. Mérlegkészítés időpontja
A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági
események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja:
2016.szeptember 30.
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-42.8. Értékcsökkenési leírás elszámolása
Értékcsökkenési leírás módja
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata,
ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett
maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában
történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.
Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága
Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi
értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás
elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében
történik.
Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása
A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi
eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben
elszámolásra kerül.
2.9. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk
Az alapítvány a 2000. évi C törvény, a 2003. évi XLVII törvény, a 2008. évi LI törvény, a 2011. évi
CLXXV. törvény valamint a 350/2011 (XII.30.), és a hozzá kapcsolódó 224/2000 (12.19.)
kormányrendelet előírásait figyelembe véve végezte tevékenységét.
3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
3.1. Kötelezettségek
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.
Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre
A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy
önkormányzati vagyon részét képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú
lejáratú kötelezettség sem került kimutatásra.
Biztosított kötelezettségek
A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal
biztosított kötelezettség nem szerepel.
4. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
4.1. Bevételek
Bevételek alakulása
Az Új Köztársaságért Alapítvány bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi
táblázat:
Bevételek alakulása és megoszlása
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-5Bevétel-kategória

Árbevétel
Aktivált saját teljesítményérték
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevételei
Rendkívüli bevételek
Bevételek összesen

Előző év
adatok
ezer
forintban
0
0
40.200
6
0
40.206

%

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0

2016.III.név
adatok
%
ezer
forintban
0
0
0
0
31.619 100
1
0
0
0
31.620 100.0

Végleges jelleggel kapott támogatások
Az Alapítvány az állami költségvetésből származó alaptámogatásként 30.150.-eFt-ot kapott 2016.
III.-név évben.
Visszatérítendő kapott támogatások
Az Új Köztársaságért Alapítvány támogatási program keretében a beszámolási időszakban
visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatást tevékenysége fenntartására, fejlesztésére
sem önkormányzati, sem központi, sem nemzetközi forrásból, sem más gazdálkodótól nem kapott,
illetve nem számolt el.
Pénzügyi műveletek bevételeinek bemutatása
Az Alapítvány a szabad pénzeszközeinek bankszámlán való tartásából származó kamatbevételeit
tartalmazza.
Aktivált saját teljesítmények
A beszámolási időszakban aktivált saját teljesítmény nem került elszámolásra.
Célszerinti tevékenység bevételek
A beszámolási időszakban 1.462.-eFt, az I. Nyári Szabadegyetem célszerinti tevékenységének
bevételét tartalmazza.
4.2. Ráfordítások
Ráfordítások alakulása
Az Új Köztársaságért ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:
Ráfordítások alakulása és megoszlása
Ráfordítás-kategória

Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Új Köztársaságért Alapítvány

Előző év
adatok
%
ezer
forintban

2016.III.név.
adatok
%
ezer
forintban

19.257 62

22.994 62

9.893 32
345 1

13.617 37
0 0
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-6Ráfordítás-kategória

Előző év
adatok
%
ezer
forintban

2016.III.név.
adatok
%
ezer
forintban

Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
Ráfordítások összesen

1.414 5
0 0
0 0
30.909
100

327
0
0
36.938

1
0
0
100

Költségek költség nemenként
A költségek költség nemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:
Költségek költség nemenkénti megoszlása, alakulása
Költség nem

Előző év
adatok
ezer
forintban

Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Igénybe vett szolgáltatások ráfordításai
Költség nemek összesen

48

%

0

9.893 34
19.042 66
28.983
100

2016.III.név
adatok
%
ezer
forintban
271 0
13.617 38
22.529 62
36.417 100.0

5.1. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások
A beszámoló aláírója
Az egyéb szervezetekre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolót az Új Köztársaságért Alapítvány
képviseletére jogosult aláíró: Dr. Kolber István 7400. Kaposvár, Csalogány utca 58.
Vezető tisztségviselők juttatásai
A vezető tisztségviselők részére tiszteletdíj kifizetés nem történt.
5.2. Bér- és létszámadatok
Létszámadatok
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámát mutatja be az
alábbi táblázat:
Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása
Állománycsoport (fő)

Átlagos
létszám

Szellemi
Fizikai
Összesen:

4
0
4
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-75.3. Környezetvédelem
Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok
A tevékenység jellegéből adódóan az Új Köztársaságért Alapítvány nem termel, és nem tárol
veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők.
Környezetvédelmi költségek
Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatos költség nem került elszámolásra.
Környezetvédelmi céltartalékok
A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére a
tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.
Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek
A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a
fordulónapon nem állt fenn.
5.4. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok
A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a
megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény kimutatásban történő bemutatásához.
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