Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Középiskola Diákjaiért Alapítvány
pénzügyi jelentése 2017. évről

I. Számviteli beszámoló (mellékelten)
- mérleg
- eredmény-levezetés
- tájékoztató adatok

II.

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
2017. ÉVI VAGYON ALAKULÁSA

Záró összegek 2017. december 31-én:
Bankszámlán
Alapítvány vagyon
nyitó
395.000 Ft
záró
225.000 Ft
Pénztár
0 Ft
2017. évi bevételek:
Szja 1 %-a

51.000 Ft

2016. évi kiadások
Alapítványi célra
Számlavezetés:
Könyvelési díj:
NAV
10.000 Ft
Tanulók támogatása
41.000 Ft
Laptop és kiegészítők(egér,
93.000 Ft
laptoptáska)
Összesen
134.000 Ft

Működési célra
16.000 Ft
61.000 Ft

77.000 Ft

Bevételek
Támogatás, kamat, SZJA 1 %-a
Előző évi forgóeszköz

51.000
395.000

Kiadások
Működési
Alapítványi cél

77.000
144.000

Források összesen

446000

Kiadások összesen

221.000

Tárgyévi forrás

225.000

Eredmény

- 170.000

:

III. Cél szerinti juttatások kimutatása:

A 2017. évben az alapítvány a következő cél szerinti juttatásokat illetve kifizetést
.realizálta.




IV.

Kiemelkedően teljesítő hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók támogatása könyvutalvány formájában.
Egy darab Acer típusú laptop vásárlása, kiegészítő tartozékokkal: egér,
notebooktáska’
Az 1 %-os támogatás nem cél szerinti felhasználása miatti visszafizetés
(2011-2016 között nem történt cél szerinti kifizetés, ennek hozadéka a az
adóhatóság visszafizetési előírása)

Kapott támogatások:
A 2017. évben támogatási összeg: 51.000 Ft érkezett az alapítvány számlájára az
szja 1 %-ának felajánlásával.

V. A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:

Az alapítvány 2017. évben nem fizetett semmiféle juttatást a vezető tisztségviselőknek.
Munkájukat társadalmi munkában végzik. Személyi jellegű kifizetés nem volt.

VI.

Az alapítvány induló vagyona:
Az alapítvány 2000-ben 100.000 Ft induló tőkével indult.

A természetes személyek és szervezetek korábbi pénzbeli és dologi adományai az
alapítvány vagyonrészévé váltak a kuratóriumi döntés alapján.
Az alapítványi vagyon felhasználásáról az alapító okirat rendelkezései, továbbá az
adományozók által esetleg meghatározott, illetőleg a kuratórium által elfogadott elvek és
feltételek között a kuratórium döntött.
Az alapítványi vagyon a 2017. évben az előző évhez képest 170.000 Ft-tal csökkent.
Ez a csökkenést a jelentés II. és III. pontjában összegzett kiadások eredményezték.
Az éves bevételünk az SZJA 1 % támogatástól keletkezett: 51.000 Ft.
Összegezve a 2017. évben:
Az alapítvány nyitó vagyona:
Bevételek:
Kiadások:
Az alapítvány záró vagyona
2017. december 31-én:

395.000 Ft
51.000 Ft
221.000 Ft
225.000 Ft

Kalocsa, 2018. május 31.
Balaton Csilla
a kuratórium elnöke

