
 

 Közhasznúsági jelentés a Kossuth Általános Sport Alapítvány számviteli beszámolójához  

2011. 

 

A Kossuth Általános Sport Alapítvány (4024 Debrecen, Kossuth u. 33.) 1995. május 2-án 

alakult közérdekű célra, határozatlan időre, 50.000 Ft alapítói vagyonnal.  

Az alapítványt 1998. június 8.-án közhasznú szervezetté minősítették.  

Az alapítvány kezelője a 3 tagú kuratórium, amely évente legalább egyszer ülésezik.  

A kuratórium hagyja jóvá az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést.  

Az alapítvány egyszeres könyvvitelt vezet és a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet szerint 

közhasznú egyszerűsített beszámolót készít.  

 

1. Az alapítvány közhasznú tevékenysége  

 

Az alapítvány célja: 

- Az iskolai tanulók harmonikus testi, szellemi fejlődésének támogatása. 

- Sporteszköz, tábori felszerelések vásárlása. 

- Szervező tanárok költségeihez való hozzájárulás. 

- Szabadidős programok támogatása. 

 

Az alapítvány vállalkozási és befektetési tevékenységet nem végez.  

 

2. Az alapítványi vagyon felhasználása 2011-ben:  

 

A 2011. évre vonatkozó számviteli beszámoló eredménylevezetése 803 e Ft bevételt és 1262  e Ft 

ráfordítást tartalmaz, így a 2011.év eredménye -459 e. Ft veszteség.  

A bevételek összetétele: 421 e Ft támogatás a SZJA 1%-ából, és 237 e Ft támogatás 

magányszemélyektől, 145 e Ft egyéb bevétel, ami banki kamatjóváírás.  

A ráfordítások tartalma: anyagbeszerzés 1 e Ft összegben (festékszalag). 

Az 1261 e Ft-os egyéb költség tartalmaz 22 e Ft banki költséget, 1239 e Ft közérdekű 

kötelezettség vállalást. Az 1239 e Ft közérdekű kötelezettségvállalás tartalmaz 60 e Ft sí tábori 

támogatást, 205 e Ft tábori támogatást, 400 e Ft szállítási költséget, 100 e Ft erdei iskola 

költségtérítést, 135 e Ft diákolimpia támogatást, 296 e Ft. értékben szánkó, eszközbeszerzést, 43 e 

sportszolgáltatás kiegyenlítést.  

 
 Az egyszerűsített beszámoló mérlege befektetett eszközöket nem tartalmaz, a forgóeszközök 

3.925 e Ft-os összege csak pénzeszközökből áll és ez egyben az eszközök összértéke is.  

Részletezve: 3227 e Ft lekötött banki pénzeszköz, 690 e Ft banki záró folyószámla egyenleg és 8 

e Ft pénztári záró készpénzkészlet. 

  

A források összértéke is természetesen 3.925 e Ft, ami 50. e. Ft jegyzett tőkéből, a 2011. évi 

közhasznú tevékenységből származó -459 e Ft-os eredményből és 4.334 e Ft tőkeváltozásból áll.  

 

3. Cél szerint nyújtott támogatások  

A vagyon felhasználásánál felsorolt ráfordítások mindegyike az alapítványi cél szerinti juttatásnak 

minősül.  

 

 

4. Költségvetési támogatások  

Az alapítvány 2011-ben az SZJA 1 %-os felajánlásából származó költségvetési támogatásban 

részesült.  

 



A támogatás összege 2010-ben 719.649 Ft volt, átutalása 2010.12.20-án, 2010.12.23-án  történt 

meg. A támogatás felhasználása részben áthúzódik a 2011. évre.  

 

 

A támogatás felhasználása során az alábbi kifizetések történtek meg:  

- szállítási költség:  287.500 Ft, 

- sí tábor:   60.000 Ft, 

- diákolimpia:   88.125 Ft, 

- tábor:    284.024 Ft.  

 

A támogatás összege 2011-ben 421.145 Ft volt, átutalása 2011.09.22-én, 2011.12.08-án történt 

meg. A támogatás felhasználása részben áthúzódik a 2012. évre.  

  

 

Az alapítvány 2011-ben vezető tisztségviselőinek juttatásokat nem nyújtott, alkalmazottat nem 

foglalkoztatott, vállalkozási tevékenységet nem végzett.  

A 2011. évben az alapítvány közhasznú tevékenysége sport tevékenységek, tanulmányi 

kirándulások, erdei iskolák, táborozások támogatásából állt.  

 

Jelen közhasznúsági jelentésnek része a számviteli beszámoló.  

 

Debrecen, 2012.03.31.  

 

 

 

az alapítvány képviselője 


