A Tudás Fája Közalapítvány beszámolója a 2011. évi közhasznú tevékenységéről

A Közalapítványt Vép Nagyközség Önkormányzata a 13/1997. (IV. 21.) számú határozatával
hozta létre. A Közalapítvány a Vas megyei Bíróság PK.60073/1997/4. számú végzése alapján,
1998. január 1-jei hatállyal közhasznú szervezet, amely az 1999. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott gyermek- és ifjúsági feladatokról való gondoskodásban
megnyilvánuló közfeladatokat lát el.
A Közalapítvány közhasznú tevékenysége a nevelés, az oktatás, a képességfejlesztés, az
egészségmegőrzés, a kulturális tevékenység, a „kulturális örökség” megóvása, illetve a
sporttevékenység köré csoportosítható.
2011. évben a Közalapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolója szerinti bevétele
1 millió 297 ezer forint, ráfordítása 1 millió 5 ezer forint. A szervezet által nyújtott cél
szerinti támogatások mértéke 607 ezer forint, befektetett eszközök értéke 1 millió 8 ezer
forint.
Pénzeszközök: 894 ezer forint:
- ebből bankszámlán:
892.497.- Ft
- házi pénztárban:
1.196.- Ft
A saját tőke értéke 1 millió 902 ezer forint. Kötelezettség értéke: 0 forint.
Az eszközök és források egyező végösszege 1 millió 902 ezer forint (1. számú melléklet)
A Közalapítvány vagyona, azaz a saját tőkéje 2011-ben 154 ezer forinttal nőtt a 2010-es
évhez képest.
A Közalapítvány bevétele 1 millió 297 ezer forint, ez az összeg 147 ezer forinttal több az
előző évinél, a 2011. évi tervnél pedig 322 ezer forinttal.
Költségvetési támogatást az alapítótól, Vép Önkormányzatától kapott a szervezet 25 ezer
forint összegben. A személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából – melyet tizedik
alkalommal igényelhettünk – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által 293 ezer forint került
jóváírásra.
Bevételeinket gyarapított a magánszemélyek és a gazdasági társaságok befizetései 461 ezer
forinttal.
Az egyéb bevételek:
- papírgyűjtés bevétele 517 ezer forint,
- kamatbevétel pedig 1 ezer forintot tesz ki.

A Közalapítvány költségei és ráfordításai 1 millió 5 ezer forintot tesznek ki.
A kiadások és költségek megoszlása:
- Működési kiadásokra fordított összeg:
- Cél szerinti juttatásokra fordított összeg:
- Értékcsökkenési leírás elszámolt összege:

73 ezer forint
932 ezer forint
138 ezer forint

Működési kiadásokra, ezen belül irodaszerre, bankköltségre, postaköltségre 73 ezer forintot
használtunk fel.
Közhasznú tevékenységek támogatására, cél szerinti juttatásra elszámolt felhasznált
összegből:
-

Kulturális kiadásokra, állami ünnepekre, műsorokra, rendezvényekre, fesztiválra 231
ezer forintot használtunk fel.

-

Versenyekre, erdei iskola költségeire, jutalmazásra, sportkiadásokra 532 ezer forintot
fordítottunk: ebből sportfelszerelésre 271 ezer forintot, alsó és felső tagozatos tanulók
„LEG”-ek (tanuló, sportoló, közösségi ember) értékelésére 105 ezer forintot, erdei
iskola támogatására 20 ezer forintot, úszásoktatásra 93 ezer forintot, a különféle
versenyek jutalmazására 43 ezer forintot fizettünk ki.

-

Pályázatok, vetélkedők, sportrendezvények lebonyolítására, elsősegélynyújtó vizsga
valamint nyelvvizsga támogatására 72 ezer forintot költöttünk.

-

Az egészségprogramba bekapcsolódva, anyagokat, eszközöket biztosítottunk 18 ezer
forint értékben, a gyermekek egészségfelmérését támogattuk 38 ezer forint értékben.

-

Papírgyűjtés és vetélkedők jutalmazására, továbbá az 1 % gyűjtésének értékelésére
összesen 41 ezer forintot használtunk fel.

-

A tárgyi eszközök után elszámolt értékcsökkenés 138 ezer forint volt.

Vezetői tisztségviselőknek nyújtott támogatás:
- vezetői tisztségviselőknek nem történt kifizetés.
Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:
A beszámolási időszakban, 2011-ben a Közalapítvány Alapító Okiratában megfogalmazott
célok tekintetében nem történt változás.
A közalapítvány az éves munkatervének megfelelően tevékenykedett. Az elvégzett
programokat az iskola diákjaival együttműködve sikerült megvalósítani.

A Közalapítvány továbbra is nagy hangsúlyt fektet a nevelésre, oktatásra, tehetséggondozásra
is. A sport, természetjárás az egyik legkomplexebb egészségmegőrző tevékenység. Nemcsak a
testi, hanem a lelki egészség megőrzését is szolgálja.
2011-ben is odafigyeltünk ezen életforma népszerűsítésére, kihasználtuk az adódó
lehetőségeket a figyelem és az érdeklődés felkeltésére.
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Zárdék:
E közhasznúsági jelentést a Tudás Fája Közalapítvány Kuratóriuma elfogadta.

