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Köveskálért Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2010. évr l
1., Számviteli beszámoló
A Köveskálért Alapítvány 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvényeknek és a kapcsolódó el írásoknak
megfelelve közhasznú egyszer sített beszámolót állított össze. A mérleg f összege 1.766 e Ft, a saját t ke 1.766
e Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegb l és a közhasznú szervezeti
eredménykimutatásból.
2., Költségvetési támogatás felhasználása
Tárgyévben a szervezet nem pályázott, így nem kapott állami támogatást. SZJA 1% befizetésekb l 72.000 forint
bevétele keletkezett Alapítványunknak. A kapott támogatás felhasználását a 2., számú melléklet tartalmazza.
3., Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
A vagyon felhasználását részleteiben a 3. melléklet tartalmazza.
4., Cél szerinti juttatások kimutatása
A Köveskálért Alapítvány 2010.évben 600.000 forint cél szerinti támogatást adott át Köveskál község
Önkormányzatának a település orvosi rendel jének teljes akadálymentesítésére szóló pályázati öner
biztosításához.
5., Központi költségvetési szervt l, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveit l kapott támogatás mértéke
Tárgyévben közösségünk nem kapott támogatást a helyi önkormányzattól.
6., A közhasznú szervezet vezet tisztségvisel inek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
Alapítványunk személyi jelleg ráfordítása 0 Ft volt. A tisztségvisel k nem részesülnek költségtérítésben. Így e
melléklet nem kerül elkészítésre.
7., A közhasznú tevékenységr l szóló rövid tartalmi beszámoló
7.1. oktatás fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek
Alapítványunk igyekszik támogatni a gyermekek fejlesztését, oktatását, szabadidejük hasznos eltöltését. A
köveskáli óvodások úszásoktatásához, a helyi gyerekek számára húsvéti játszóház megszervezéséhez, valamint
egy hetes nyári táborozáshoz járult hozzá a 2010. évben.
7.2. kulturális és társadalomszervez tevékenységek
Immáron harmadik éve támogatja Alapítványunk a háziorvos által szervezett egészségnapot, melyen mind a
gyermekek, mind az id sebb, nyugdíjas korosztály is részt vett, ahol az egészséges életmóddal ismerkedhettek
meg. Továbbá a település kulturális életének színesebbé és színvonalasabbá tétele, a helyi rendezvények,
tárgyalások, lakossági fórumok lebonyolítása érdekében tárgyi eszközeit folyamatosan rendelkezésre bocsátotta
az Alapítvány a település önkormányzata, civil szervezetei számára.
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Záradék :
E közhasznúsági jelentést a Köveskálért Alapítvány kuratóriumi tagsága 3/ 2011. (V.05.) számú határozatával a
2011. május 05-én megtartott ülésén elfogadta.
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