MAGYARORSZÁGI CISZTERCI REND
INCIPIT VITA NOVA ALAPÍTVÁNY
7621 Pécs, Széchenyi tér 11.

2006. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A bevételek 2006.évi alakulása: nyitó pénzeszköz 32 858 eFt volt, támogatásokból 5 840 eFt,
kamatokból 1 37 eFt bevétel keletkezett. A támogatásokon belül az 1% felajánlásából 1 017
377 Ft folyt be.
A kisadások: Iskola újság nyomdai költségeire, római zarándok út úti költségére, Horváth
Adolf emlékterem kialakítására, falitérképek (hitoktatás és történelem tanítás segítésére),
zászló vásárlás költségeire fordítottuk.
A Tárgyévi mérleg eredménye: 3 178 eFt.
Az elszámolási betétszámla és az elkülönített kamatozó betétszámlák együttes egyenlege
2006 december 31-én 36 036 eFt-t tett ki.
A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Az alapítványnak pénzkészleten kívül más vagyona nincs.
BESZÁMOLÓ A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL
Az alapítvány az SZJA 1%-os költségvetési támogatásban 1017377,-Ft részesült .
Ezt Horváth Adolf Emlékterem és természetrajzi előadó felújítása és átadási ünnepségének
költségeire 612218,-Ft; iskolai újság nyomda költségeire 271200,- Ft; Diákzarándoklat
zászlója a gimnázium részére annak költségeire 90000,-Ft; Falitérképek a történelem
oktatáshoz 76416,-Ft értékben használtunk fel.
A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
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.
BESZÁMOLÓ A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL
A kapott támogatásokat, alapítóktól, Öreg diákoktól a juttatások céljának megfelelően a
kuratóriumi döntéseknek megfelelően a cserkész mozgalom támogatására, találkozók
szervezésére használtuk fel.
VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS
A vezetők juttatásban nem részesültek.
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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.

Pécs, 2008.május 15.

Dr Marosy György Cézár

2/2

