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1. Számviteli beszámoló

Mérleg forduló napja:  2012.12.31.

Mérlegzárás időpontja: 2013.02.14.

A Sztriha  Kálmán  Alapítvány célja  a  kiskundorozsmai közösségek  fejlesztése,  támogatása.  Az
alapítvány közhasznú tevékenysége az oktatás, az esélyegyenlőség, műemlékvédelem és kulturális
tevékenység.

 Általános bemutatás

A Sztriha Kálmán Alapítvány a könyvvitel vezetését választotta. Ennek megfelelően beszámolóját a
2008-as évről a 224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 4. és 5. mellékletének megfelelően állította
össze. 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása egyedileg meghatározott
lineáris  kulcsok  alapján  történik.  A  100  eFt  alatti beszerzési  értékű,  kisértékű  eszközök  is
nyilvántartásba kerülnek, értékcsökkenésük egy összegben kerül elszámolásra.

Adózási sajátosságok

A alapítvány az általános forgalmi adónak nem alanya, vállalkozási tevékenységet nem végez. Az
alapítvány tevékenysége alapján helyi adó és illeték mentes, társasági adó fizetési kötelezettsége
nincs.

Eszközök és források

Befektetett eszközök

A befektetett  eszközök 2010. évi záró állománya  0 e Ft.  A tárgyévben eszköz beszerzésre nem
került sor. Az elszámolt értékcsökkenés összege  0 e Ft volt.

Forgó eszközök

A készleteket a forduló napon az alapítvány nem tartott nyilván.

Pénzeszközei értéke 318 e Ft, amelyből lekötött betét 0 e Ft.

A követelések év végi állománya 0 e Ft, ebből vevő követelés 0 e Ft.

Aktív id őbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolás képzésére nem került sor.



Eredmény, likviditás

A tárgyévi közhasznú eredmény  60 e Ft. 

Az alapítvány a tárgyévi fizetési kötelezettségeit határidőben teljesíteni tudta, lejárt határidejű

kötelezettsége nincs. Adóhivatallal szembeni lejárt tartozása nincs.

Céltartalékok

A tárgyévben céltartalék képzésre nem volt szükség.

Kötelezettségek

Az Alapítványnak nincs hosszú lejáratú kötelezettsége.

Rövid lejáratú, határidőn belüli kötelezettségek értéke a következő:

Szállítói kötelezettség 0
Adófizetési kötelezettség 0
Jövedelem elszámolás 0
Összesen 0

Passzív időbeli elhatárolás

2012-ben  passzív elhatárolására került sor.

Egyéb információk

Személyi jellegű kifizetések, foglalkoztatottak

2012-ben munkavállalót nem alkalmazott az alapítvány. 

(Az alapítvány mérlege és eredmény-kimutatása az 1. számú mellékletben található.)

2. Költségvetési támogatás felhasználása

Az alapítvány 2012-ben  költségvetés szerveitől kapott támogatásban nem részesült. 

3. A vagyon felhasználása

A saját tőke nem csökkent. A pénzeszköz állományának értéke 51 e Ft-tal nőtt. A befektetett
eszközök könyv szerinti értéke 0 %-a a saját tőke értékének. 

(A saját tőke összetevőit és változását a 3. számú melléklet mutatja be.)



4. Cél szerinti juttatások

Az alapítvány cél szerinti juttatást nem nyújtott.

5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi
önkormányzattól kapott támogatások

A költségvetés szerveitől kapott támogatások értéke 2012-ben: 0 e Ft.

 (A kapott támogatásokat részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.)

6. A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások, alkalmazások

A vezető tisztségviselők tevékenységüket társadalmi munkában végzik, részükre juttatás nem került
kifizetésre.

( A kifizetéseket a 6. számú melléklet tartalmazza.) 


