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1. Az Alapítvány a 224/2000.(XII.19.) Korm. Rendelet előírásai alapján készítette el a 
számviteli beszámolóját. A közhasznú szervezet két egymást követő évben közhasznú és 
vállalkozási tevékenységből származó bevételének együttes összege nem haladta meg az 
50 Millió Ft-ot, ezért a Számviteli Törvény szerinti”Közhasznú Alapítványok Közhasznú 
Közalapítványok Közhasznú Egyszerűsített Beszámolója” nyomtatványon készítette el 
beszámolóját, melyet a jelentés. 1. sz. melléklete tartalmaz. 

 
2. Az Alapítvány a személyi jövedelemadó APEH által folyósított 1 %-ból 2011. évben  

289.569 Ft-ot kapott, amelyet az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium  és Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény ének-zene tagozatán tanuló diákok olaszországi ének-zenei 
tanulmányi kirándulásának finanszírozására, a hagyományos karácsonyi koncert 
megrendezéséhez szükséges anyagok beszerzésére használt fel. 
 

3. Az Alapítvány 2011. évben  az iskola részére nyújtott támogatást az ének-zene tanterem 
korszerűsítési munkáihoz.  
 

4. Az Alapítvány 2011. évben  központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami  
pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a 
települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől támogatást nem kapott. 

 
5. A szervezet vezető tisztségviselőinek juttatást nem nyújtott 2011. évben. 

 
6. Az Alapítványt a Zala Megyei Bíróság Akp.60.032/1996. sz. 2006. április 20-án kelt 

végzésével közhasznú szervezetnek minősítette.  
Az Alapítvány célja:  
Az alábbi felsorolt területeken segíti az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézményt : 
  

 az ének-zene tantárgy tárgyi feltételeinek javítása, eszközök, hanghordozók pótlása,   
kazetták, lemezek, CD lemezek, kották vásárlása, 

 tehetséggondozás, versenyfelkészítés elősegítése, 
 szakmai és kulturális táborozások támogatása, 
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 kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók elismerése, 
 továbbképzéseken való részvétel  anyagi támogatása,  
 hangszeres kíséretek finanszírozása, 
 hangfelvétel, rádiófelvétel vagy más zenei rendezvények támogatása, 
 hazai és külföldi kapcsolatok támogatása az ének-zene vonatkozásában, 
 megemlékezések, kulturális programok, műsorok, hangversenyek szervezése, ezek anyagi 

támogatása. 
 

7.  Alapítványunk az  Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium  és Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  ének-zene tagozatos tanulóinak részvételével Karácsonyi 
koncertet rendezett, mely koncert belépőjegyeiből 79.800 Ft-ot ért el. A számlavezető 
pénzintézettől 61.468 Ft  betétszámla kamatot  és pénzügyi befektetései utáni kamatot 
kapott. Az APEH-től utalt SZJA 1 % összege: 289.569 Ft volt.  A tanulmányi  
kirándulásokra az iskola tanulói 98.000 Ft hozzájárulást fizettek. Az alapítvány által 
szervezett báli bevétel összege: 123.000 Ft volt. A szülői támogatások összege 13.000 Ft 
volt. Összességében   664.837 Ft állt rendelkezésére a gazdálkodásához. 
 
A bevételéből az Alapítvány anyagköltségekre  262.030 Ft-ot költött, az egyéb igénybe 
vett szolgáltatás összege 912.735  Ft volt.  A bankszámla vezetésének díja  4.528 Ft volt 
2011. évben. Egyéb ráfordításként 30.000 Ft-ot fizetett ki az Alapítvány az iskola ének-
zene tantermének korszerűsítésére. Összességében 1.209.293 Ft kiadása merült fel a 
szervezetnek 2011. évben.   
 

8. 2011-ben a bevételek és a ráfordítások különbözeteként az Alapítvány közhasznú 
tevékenységét  544.456 Ft veszteséggel zárta. 
 

 
9. Az Alapítvány vagyonváltozása az alábbi volt 2011. évben: /adatok E Ft-ban/ 
       

Megnevezés Nyitó adatok 
2011. január 1. 

Növekedés Csökkenés Záró adatok 
2011. december 
31. 

Befektetett 
pénzügyi 
eszközök 2619                                           36 0 2655 
Pénzeszközök 653 0                       580 73 
Készletek 0 0 0 0 
Követelések 0 0 0 0 
Eszközök 
összesen: 3272 36 580 2728 
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2011. évi eredménye az alábbiak szerint alakult: 
 
Bevételeink: 
Árbevétel az SZJA 1 %-ból  289.569.-Ft 
Énekkari koncert (Karácsonyi Koncert)    79.800.-Ft 
Bevétel szülői támogatásokból,      13.000.-Ft 
Tanulmányi kirándulásra az iskola tanulóinak hozzájárulása     98.000.-Ft  
Alapítványi bál bevétel  123.000.- Ft 
Kapott banki kamatok   61.468 .-Ft 
Bevételek összesen:    664.837.- Ft 
 
 
 Kiadásaink: 
Anyag vásárlások 262.030.-Ft 
Fuvarozási költségek   226.110.-Ft 
Posta és telefonköltség     10.475.-Ft 
Bank költség       4.528.-Ft 
Egyéb felmerült szolgáltatások kiadásai   654.630.-Ft      
Támogatása nyújtása    30.000.- Ft 
Egyéb ráfordítás 21.520.- Ft    
Kiadások összesen: 1.209.293.- Ft 
 
Zalaegerszeg, 2012. január 24. 
 
 
        …………………………….  
                                az Alapítvány képviselője 

 
 
 
 
 
 
 
 
         


