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Az Életfény Alapítvány
Közhasznúsági jelentése
a 2012-es esztendőről

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
Az Életfény Alapítvány a 2012-es évben gazdálkodásáról a számviteli törvényeknek és a
kapcsolódó előírásoknak megfelelve közhasznú egyszerűsített beszámolót állított össze. A
mérleg főösszege 825 ezer Ft, a saját tőke 825 ezer Ft. A részletes kimutatást jelentésünk 1.
sz. melléklete tartalmazza, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti
eredménykimutatásból.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben az alapítvány 109 ezer Ft támogatást kapott az SZJA 1%-ból. Ezen összeget a
szociálisan rászoruló tanulók étkeztetésére, év végi ajándékozásra használtuk fel.

3.

VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Előző évhez képest az alapítvány tartaléka (vagyona) 239 ezer Ft összeggel nőtt . A vagyon
felhasználását részleteiben a számviteli beszámoló tartalmazza.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Szervezetünk nem nyújtott ilyen jellegű juttatást, így ezen a soron nem történtek kifizetések.

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI
ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK
SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK ÉRTÉKE
Alapítványunk 2012-ben semmilyen pályázatban nem vett részt.
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE,
ILLETVE ÖSSZEGE
Alapítványunk nem adott semmiféle juttatást vezető tisztségviselőinek, így ilyen jellegű
kifizetések nem történtek.

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
Alapítványunk a 2012-es évben is megszervezte a tankönyvtámogatás elosztását. Étkezési
hozzájárulást nyújtottunk a rászoruló tanulók számára. Szükség esetén ruhaneművel láttuk
el hátrányos helyzetű tanulóinkat. Megszerveztük és lebonyolítottuk az őszi és tavaszi
hulladékgyűjtést. Lehetőségeinkhez mérten támogattuk szociálisan hátrányos helyzetű
tanulóink osztálykirándulását, vagy nyári táborozási költségeiket.
Biztosítottuk rászoruló tanulóink számára a korrepetálásokon, képességfejlesztő
foglalkozásokon való részvételt. Lehetőséget nyújtottunk hátrányos helyzetű tanulóinknak a
a tanuláshoz való feladatlapok, cikkek fénymásolására, nyomtatására. Szükség esetén
írószerrel segítettük a legrászorultabb tanulóinkat.
Gyermek és ifjúságvédelmi felelősünk segítségével nyomon követtük, és szükség esetén
segítettük a hátrányos helyzetű tanulóink családi és anyagi helyzetüket.
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Záradék:
E Közhasznúsági jelentést az Életfény Alapítvány közgyűlése 2011. április 30.-i ülésén elfogadta.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége nem változott, alapító okiratát érintő módosítások nem
történtek a 2012-es évben.
Az Életfény Alapítvány alapító okiratának módosítását 2011. április 07-én fogadta el a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Bíróság.
Új bírósági nyilvántartási szám: Pk 60.249-97-25.

