Közhasznúsági jelentés a Cserháti Idegen Nyelvi Alapítvány 2014. évi
működésről és tevékenységről
(Készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19.§ (3) bekezdésének
megfelelően. Elfogadta a Kuratórium …………… ülésén)

1. Számviteli beszámoló
Az Alapítvány 2014. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak
megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze.
ezer Ft
Összes közhasznú tevékenység bevétele:

107

Közhasznú célú működésre kapott támogatás:

90

Ebből központi költségvetésből:

90

Közhasznú tevékenységből származó bevétel:
Egyéb bevétel:

17

Vállalkozási tevékenység bevétele:
Közhasznú tevékenység ráfordításai:
Ráfordításként érvényesíthető kiadások:

239
239

Közhasznú tevékenység eredménye:

-132

Összes pénzügyi eredmény:

-132

Mérlegadatok:
ESZKÖZÖK:

1.052

Ebből: Befektetett eszközök:
Forgóeszközök:

1.052

Pénzeszközök:

1.052

FORRÁSOK:
Ebből: Saját tőke:

1.052
1.052

Tartalék
Kötelezettségek:

1

A 2012-es évben kapott támogatások, bevételek részletezése:
A támogatás forrása
Az Országgyűléstől kapott támogatás:

0,- Ft

Minisztériumoktól (NCA):

0,- Ft

Más költségvetési szervektől

0,- Ft

Helyi, települési önkormányzatoktól:

0,- Ft

Adományok, egyéb támogatók:

0,- Ft

SZJA 1%-ából befolyt összeg:

89.598,- Ft

Tagdíjak:

0,- Ft

Ft

Az alapító dokumentumban meghatározott tevékenységből származó 0,- Ft
bevétel :
Kamatbevételek:
1.926,- Ft
Vállalkozásból származó bevételek:

0

Egyéb bevételek:

15.000,- Ft

Támogatás és bevétel összesen :

106.524,- Ft

2. Költségvetési támogatás felhasználása
Az Alapítvány önkormányzatoktól, állam által alapított alapítványoktól, országgyűléstől, valamint
annak bizottságaitól 2014. évben támogatásban nem részesült. A 2013. évi személyi jövedelemadó 1
%-ának felajánlásaiból származó összeg 89.598,- Ft, amelyet az alábbi közhasznú célokra használt fel:
• 3 fő nyelvvizsgát tett diák vizsgadíjához hozzájárulás
52.000,- Ft
• nyelvi verseny díjazása
37.598,- Ft

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Az Alapítvány vagyona 2014. évben 132,- eFt-tal csökkent, mivel működési és támogatási
tevékenységre a bevételnél többet használt fel. A vagyon felhasználását a mérleg és az
eredménykimutatás tartalmazza.

Vagyon összetétele

2013.12.31.

2014.12.31.

Változás Ft

%

•

lekötött betét

896.094,- Ft

898.012,- Ft

2.000,- Ft

100

•

folyószámla

137.538,- Ft

43.437,- Ft

-94.101,- Ft

32

•

pénztár

151.198,- Ft

110.970,- Ft

-40.228,- Ft

73
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4. A cél szerinti juttatások kimutatása
Alapítványi célú kiadások:
•

vizsgadíj támogatása

52.000,- Ft

•

szakkönyvek vásárlásának támogatása

15.000,- Ft

•

kulturális rendezvény támogatása

23.000,- Ft

•

nyelvi verseny díjazásának támogatása

50.000,- Ft

Más civil szervezetnek 2014. évben nem nyújtott támogatást.

5.

A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól,
a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
0,-Ft

6.

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

Az Alapítvány vezető tisztségviselői juttatásban nem részesültek a 2014. évben.

7.

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Az Alapítványnak a Zala Megyei Bíróság Apk. 60.097/1991/8. számú, 1999. január 18-án kelt
végzéssel a közhasznúsági fokozatát és a közhasznú jogállás megszerzését nyilvántartásba vette.
A közhasznú alapítványi cél megvalósításának tevékenységi formái:
 az idegen nyelv tanulásában tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatását az iskolai
nyelvoktatás során támogatni,
 anyagi támogatást nyújtani az idegen nyelvterületre történő kiutazáshoz, tanulóknak és tanulási
céllal a dolgozóknak,
 tanévenként, idegen nyelvenként 1-2 tanulónak elismerő oklevelet, pénz-, vagy tárgyjutalmat
adományozni,
 folyamatos anyagi támogatást nyújtani a lehető legszélesebb körben a tehetséges tanulók részére
a mielőbbi nyelvvizsga megszerzéséhez,
 elősegíteni a tanulók külföldi munkavállalását az idegen nyelvterületeken.
Az Alapítvány 2014-ben aktívan működött, és az alapító okiratban foglaltakat megvalósította.
Nagykanizsa, 2014. május 14.

______________________________
Dr. Henczi Edit
kuratóriumi elnök
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