Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány
8360 Keszthely, Fő tér 9.
Telefon/Fax: 83/312-439

A Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2012. évről

Az alapítvány a törvényi előírásoknak megfelelően a közhasznúsági jelentés készítési
kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget.
Az alapítvány célja, hogy a keszthelyi Vajda János Gimnáziumban támogassa és
finanszírozza a
- külföldi tanulmányutakat
- természetvédelmi, környezetvédelmi konferenciát
- néptánccsoportot, énekkart
- hátrányos helyzetű, kiváló tanulók támogatása
- nyelvtanárok külföldi továbbképzését
- a gimnázium azon tanulóit, akik tanulmányi, művészeti vagy sport terén kiváló eredményt
érnek el.

Az egyszerűsített beszámoló adatai:

Forgóeszközök
Pénzeszközök
Eszközök összesen:
Saját tőke
Tőkeváltozás
Források összesen

2011.év
1.609.737,1.609.737,1.609.737,1.609.737,1.609.737,1.609.737,-

2012.év
1.999.778,1.999.778,1.999.778,1.999.778,1.999.778,1.999.778,-

Az egyszerűsített beszámoló eredmény levezetése:

Összes közhasznú tevékenység bevétele
Egyéb bevételek
Tényleges pénzbevételek
Közhasznú tevékenység ráfordításai
Ráfordításként érvényesíthető kiadások
APEH által kiutalt 1% tájékoztató adat

2011.év
920.614,920.614,920.614,1.886.032,1.886.032,683.178,-

2012.év
1.565.870,1.565.870,1.565.870,1.175.829,1.175.829,522.954,-

Az alapítvány nyitó egyenlege 2012. január 1-én:

1.609.737,-

Bevételek:
- Pénzügyi műveletek bevételei
- SZJA 1%-aként kapott támogatás
- Magánszemélyektől, vállalkozásoktól kapott támogatások
- Önkormányzatoktól átvett támogatás
Bevételek összesen:

41.750,522.954,881.166,120.000,1.565.870,-

Kiadások:
-

-

-

ANYAGKÖLTSÉGEK
Vásárolt anyagok költsége
Egyéb anyagköltség
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK
Bérleti díjak
Utazási és kiküldetési költségek
Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak
Különféle egyéb költségek

373.588,63.409,310.179,459.160,66.520,121.880,270.760,343.081,30.031,313.050,-

Kiadások összesen:

1.175.829,-

Bankszámla egyenlege 2012. december 31-én:
Elkülönített betétszámla

1.098.252,901.526,1.999.778,-

Az alapítvány záró egyenlege 2012. december 31-én:

1.999.778,-

A kiadások részletezése:
-

Sí tábor autóbusz költsége:
Művészeti OKTV verseny Budapest útiköltség
Dürer fizikai verseny, szállás, étkezés, útiktg.
Történelem konferencia könyvek jutalmazáshoz
Magyar OKTV Gyula útiktg.
Helikon nevezési díj
Idegen nyelvi Nap
Gépkocsi bérlés a versenyeken való részvételhez
(Dürer verseny Miskolc, OKTV Budapest)
Néptánc csoportnak koreográfia
Drámás délutánon táncház
Tanulók jutalmazására könyvek, utalványok
Csíksomlyó kirándulás ktg
Honismereti verseny
Vajda érem készítése
Közhasznúság jelentés megjelentetése

70.000,18.400,149.615,18.140,11.880,48.750,20.005,46.520,54.000,
50.000,9.824,31.420,11.255,36.000,4.400,-

-

Helikonon zenekíséret
Segesvári cserekapcsolat autóbusz ktg.
Vajda rajz-, vers- és próza verseny
Vajda Nap megrendezése
„Newton Kupa” megrendezése
Közjegyzői díj aláírási címpéldány
Történelem konferenciára könyvek vásárlása
Mikulás ünnepség megrendezésére
Cristmas Celebration megrendezése
Bank költség

66.000,40.000,98.979,96.100,110.250,1.400,31.115,61.635,60.110,30.031,-

Kiadások összesen:
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet
tisztségviselői díjazásban nem részesültek.

1.175.829,nem

folytatott,

kuratóriumának

Keszthely, 2013. május 15.
Szörényi Zoltán
a kuratórium elnöke

tagjai,

