KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ
A hatályos 224/2000.(XII.19.) Korm. rendelet szerint

DLSB ALAPÍTVÁNY BALATONALMÁDI KÉTTANYNELVŰ
GIMNÁZIUMÉRT
8220 BALATONALMÁDI, RÁKÓCZI ÚT 39.
Az alapítvány legfontosabb adatai:
Adószám: 19266057-1-19
Bírósági bejegyzés száma: PK.60 029/1992/2. 322.
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A beszámolási időszak 2008.01.01-től 2008.12.31-ig
Az 1997.évi CLVL törvény előírásainak megfelelően:
a.) számviteli beszámoló (1.sz.mellékletként csatolva)
b.) költségvetési támogatás felhasználása: az adott időszakban alapítványunk nem
részesült az államháztartás alrendszeréből származó támogatásban
c.) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatása: az adott időszakban kizárólag
pénz eszközök felhasználása történt, alapítással kapcsolatos ráfordítások és működési
kiadások finanszírozása
d.) a cél szerinti juttatások kimutatása: Országos középiskolai tanulmányi versenyek
nevezési díja és az azon résztvevő tanulók utazási-, szállás-, étkezési költségek
térítése,valamint az őket kísérő tanárok költségeinek térítése.
Nevezetesen:
Angol OKTV útiköltsége
7.865
Helikon ünnepségek nevezési díja
95.000
Teniszpálya támfalhoz cement vásárlása
29.800
Bugát Pál verseny útiköltsége
7.230
Irinyi verseny nevezési díja
11.000
Gordiusz verseny útiköltsége
1.720
Finnországi cserekapcsolat költségei
198.284
Angol diákolimpia
17.480
Országos civilizációs verseny költségei
10.250
Angol diákolimpia útiköltsége
3.320
Nyelvi verseny költségei
17.620
Kollégiumi sportnap kiadásai
80.110
Helikon verseny útiköltsége
7.275
Irinyi verseny útiköltsége
17.200
Szép magyar beszéd nevezési díja
2.000
Implom verseny nevezési díja
2.000
Színjátszó szakkör támogatása
150.000
Színjátszó szakkör útiköltsége
10.415
Jubileumi ünnepség támogatása
81.888
Diákönkormányzat támogatása eszközvásárláshoz
78.880

Diákkonferencia útiköltsége
Angol nyelvi verseny nevezési díja
Összesen:

3.265
45.000
877.602

e.) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek
szerveitől kapott támogatás mértéke: az időszakban nem részesült alapítványunk az
államháztartás alrendszeréből származó támogatásban.
f.) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott támogatás mértéke,
illetve összege: a munkát az alapítvány tagjai és vezetői is társadalmi munkában
végzik, munkájukért juttatást nem vesznek fel.
g.) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:
Alapítványunk elsődleges célja Balatonalmádi gimnázium diákjai számára az állami és
önkormányzati költségvetés által nem finanszírozott oktatási és nevelési tevékenységek
támogatása.
Az alapítvány az 1997.évi CLVI.tv.26.§ c.) pontjában meghatározottak közül az alábbi
közhasznú tevékenységeket folytatja:
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
A közhasznú alapítvány kezelője 7 tagú kuratórium.
A kuratórium tagjai munkájukért sem tiszteletdíjban, sem bármiféle juttatásban nem részesül.
A közhasznú alapítvány munkaviszony keretében nem foglalkoztat senkit sem.
Az alapítvány tárgyi eszközökkel nem rendelkezik.
A közhasznú alapítvány működése során mind az alapítói, mind az egyéb támogatásokat a
kuratórium döntése alapján alapítványi célokra használta fel.
A közhasznú alapítvány működtetésével kapcsolatos költségekre az SZJA 1%-os
felajánlások, valamint magánszemélyek befizetése (kisebb mértékű) képezte.
A közhasznú alapítvány működtetésének költségét csak a pénzforgalmi kezelési jutalék,
postaköltség képezte.
A közhasznú alapítvány az adományok felhasználásánál mindig szem előtt tartja az
adományozó támogatási szándékát.
Balatonalmádi, 2009.február 26.

1.számú melléklet a 224/2000.(XII.19.) Korm.rendelethez
Az egyszerűsített beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített beszámoló
mérlegének előírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél,
illetve egyéb közhasznú szervezetnél 2008-ban
ezer Ft-ban
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A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
(224/2000.(XII.19.) Korm.rendelet 1.sz. melléklet)
Beszámolási időszak: 2008.01.01-2008.12.31-ig
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