„A VASVÁRIS GYERMEKEKÉRT” ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI
JELENTÉSE A 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

1. Számviteli beszámoló

I. Források, bevételek:
- nyitó lekötött pénzeszköz:
- nyitó CIB folyószámla
- sport bál bevétele
- banki kamatok
- Apeh 1 %
- Támogatások:

7.714.308,- Ft
2.200.000,-Ft
3.790.162,-Ft
240.000,-Ft
100.132,-Ft
1.036.124,-Ft
347.890,-Ft

II. Kiadások:
3.717.838,-Ft------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bank költség
23.958,-Ft
- reklám-hirdetés
4.973,-Ft
- Játszótér
2.055.750,-Ft
- Vasváris pályázatok
1.633.157,-Ft
III. Tárgy évi maradvány (2010.12.31.)
-Bevételek:
- Kiadások:
Tárgy évi maradvány:
IV. Az alapítvány pénzeszköze 2010.12.31-én:
CIB bankszámlán:
Tartós lekötésben
Összes pénzeszköz 2010.12.31-én:

7.714.308,- Ft
-3.717.838,-Ft
3.996.470,Ft

176.470,-Ft
3.820.000,-Ft
3.996.470,-Ft

2. Költségvetési támogatás felhasználása
2010. évben költségvetési támogatásban nem részesült az alapítvány.

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
CIB Bank RT. Dunaújvárosi Fiókjánál vezet folyószámlát az alapítvány. Lekötött betéttel,
befektetési jeggyel rendelkezik a CIB BANK Rt. Dunaújvárosi Fiókjánál. A lekötött
betétekre kapott kamatokat az alaptevékenységünkre fordítjuk.
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4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatást az alapítvány a :Vasvári
Iskola játszótér építésére 2.055.750,- Ft értékben.
5. Kimutatás a kapott támogatásokról
2010 évben befolyt SZJA 1 %-a 1.036.124,- Ft volt.
Cégek, magánszemélyek 347.890,- Ft értékben támogatták alapítványunkat.
Sportbálunk bevétele: 240.000,- Ft volt.
Valamennyi bevételünket az alapító okiratban megfogalmazott alapcélkitűzéseknek
megfelelően használtuk fel.
6. Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól
Az alapítvány valamennyi vezető tisztségviselője önkéntesen, társadalmi munkában végzi
feladatát, sem tiszteletdíjat, sem másmilyen térítést, juttatást nem kapott.
7. Rövid tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről
Az alapítvány elsődleges feladata a tanulók továbbtanulásának elősegítése,
képességfejlesztés, idegen nyelvek és informatikai ismeretek magas szintű oktatásának
segítése, az egészséges életmódra nevelés támogatása, tehetséggondozás, új, magas
színvonalú taneszközök beszerzése, pedagógusok szakmai képzéséhez hozzájárulás.
A fenti feladatok ellátása érdekében az alapítvány a 2010. évben a következő területen
nyújtott támogatást a Vasvári Pál Általános Iskolának:
- Eszközfejlesztés: taneszközök beszerzése földrajz, fizika, ének-zene, természetismeret,
angol és történelem tantárgyak oktatásához.
- Szabadidős tevékenységek támogatásához: játszótér kialakítását.

„ A Vasváris Gyermekekért Alapítvány” a 2010. évben is az alapító okiratban
megfogalmazott célok megvalósítása érdekében fáradozott, bevételeit ezen feladatok
ellátására fordította.

2011. március 31.

Kelemenné H. Mária s.k.
könyvelő

Sági Péter s.k.
Kuratórium Elnöke
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