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Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló mérlege
1. Egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása mellékletben
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
Az Alapítvány az ifjúság zenei neveléséért 2012. évben nem részesült központi költségvetési
támogatásban.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Anyagköltség: 468.811,- Ft
Igénybevett szolgáltatások: 590.768,- Ft
Ösztöndíj kifizetés 1.250.000.-Ft

4. A cél szerinti juttatások kimutatása
Adomány 4.155.190,- Ft
SZJA 1 %-a 378.099.-ft
Összesen: 4.533.289- Ft
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és
mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása, szerződés alapján
az államháztartás alrendszeriből nyújtott támogatásokról készített kimutatás
Az alapítvány 2011-ben központi, önkormányzati államháztartási támogatást nem kapott.
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének
kimutatása
Az Alapítvány az ifjúság zenei neveléséért 2012-ben nem nyújtott sem pénzbeli, sem
természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek, mert tevékenységüket önkéntesen, társadalmi
munkában végzik.
7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
Az „Alapítvány az Ifjúság Zenei neveléséért” alapítvány a 2012-es évben az érvényes Alapító
Okiratban megjelölt célok alapján működött és látta el feladatait; az ifjúság zenei nevelése
céljából elkülönített pénzalapból és az alapítványi hozzájárulásokból álló vagyonból a
következőkre nyújtott támogatást:
 hozzájárulás kül- és belföldi szereplések, versenyekhez, ösztöndíjak, kurzusok, zenei
táborok díjának részleges/teljes kifizetése;
 új hangszerek beszerzése valamint a kikölcsönzött hangszerek karbantartása;
 a nagyszabású, reprezentatív növendékhangversenyek helyszín-bérleti díjának fedezése;
 egyéb kulturális és szociális célok magvalósítása.
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