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2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 
 

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
 

A bevételek 2011.évi alakulása: nyitó pénzeszköz 38419 eFt volt, támogatásokból 2 005 eFt, 

kamatokból 1 885 eFt bevétel keletkezett. A támogatásokon belül az 1% felajánlásából 845 

303 Ft  folyt be. 

A kisadások: Iskola újság nyomdai költségeire, úti költségére, Ciszterci diáklap nyomdai 

költségeire költöttük. 

A Tárgyévi mérleg eredménye: 663eFt. 

Az elszámolási betétszámla és az elkülönített kamatozó betétszámlák együttes egyenlege 

2011 december 31-én 41 765 eFt-t tett ki. 

 

A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 
 

Az alapítványnak pénzkészleten kívül más vagyona nincs. 

 

BESZÁMOLÓ A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 
1 %-os visszatérítésből 845 303,- Ft támogatásban részesültünk, melyet jutalomkönyvek 

költségeire 59820,-Ft; Nyomdai munkákra 697935,-Ft; a színes és Fekete-Fehér diákújság 

nyomdai költség támogatására; posta költségekre újságok kikézbesítésére 184725,-Ft értékben 

használtuk fel.  

 

A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 
A korábbi évek hagyományainak megfelelően a Mao-i Ciszterci Rend nagy Lajos 

Gimnáziumának tanulói támogatására, az adományokat az alapítványon belüli ösztöndíjak 

nyerteseinek díjazására, diáktalálkozó, cserkészek, és az iskolai célok támogatására 

használtuk fel 2 285 eFt értékben. 

 

BESZÁMOLÓ A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL 
Az adományokat az alapítványon belüli ösztöndíjak nyerteseinek díjazására, diáktalálkozó, 

cserkészek, és az iskolai célok támogatására használtuk fel. Az 1%-os felajánlásokat a törvény 

szerinti célokra iskola ujság, tanulmányi kirándulások, nyomdai költségekre fordítottuk 

 

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS 
A vezetők juttatásban nem részesültek. 

 

RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 
Az alapítvány több mint 28 alapítványi díjakkal rendelkezik, melyek önálló alapítói tőkével  

és célokkal biztosítják a közhasznú feladatok még szélesebb körű ellátását. Ezekkel a díjakkal 

együtt még nagyobb körben és hatékonyabban biztosítani tudjuk a tanulók kulturális 

tevékenységének bővítését, ismeretterjesztést, a cserkész mozgalom továbbélését, tanulmányi 

versenyekre való felkészülést, az ezeken elérhető eredmények ösztönzését, kulturális örökség 

megóvását, a sport és kulturális tevékenység biztosítását, valamint az Iskola újság 

működtetését. 

 



 

A pénzeszközök hatékonyabb lekötésére és a banki költségek , konstrukciók kiválasztására 

nagyobb odafigyelést kell tanúsítani, hiszen ebben a szűkös időben csökkenek a támogatások, 

az 1 % felajánlások, növekednek a költségek és amennyiben folyamatosan csökkenő 

bevételekkel kell gazdálkodni az az alapítványi vagyon csökkenését eredményezheti. 

  

Pécs, 2011.április 23. 

 

                                                                                 Borbély Bartis János 

                                                                                                     Sk. 


