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1. Az alapítvány számviteli beszámolója 

 
A számadatokból kitűnik, hogy az alapítvány a harmadik évben nyereségesen működött. 
A tárgyévben a bevételek és a kiadások meghaladták az előző évit, mert a benyújtott 
pályázatok eredményesek voltak. Az alapítvány befektetett eszközökkel nem rendelkezik. 
Az egyszerűsített éves beszámoló forduló napján 271 e Ft pénzeszköze volt.  
 
A végleges pénzbevételek és működési kiadások egyenlegeként a tárgyévi adózás előtti 
eredmény 60 e Ft nyereség. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat, így 
adófizetési kötelezettsége sem keletkezett. Ebből adódóan az adózás előtti eredmény 
összege megegyezik a tárgyévi mérleg szerinti eredménnyel. 
 
 

2. A költségvetési támogatások felhasználásának bemutatása 
 
Az alapítvány a tárgyévi működéséhez költségvetési támogatást 796.190 Ft – ot kapott a 
BMMK egyik HEFOP programjából foglalkoztatáshoz.. 
 
 

3. Az önkormányzattól kapott támogatás összegének kimutatása 
 

Az alapítvány Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától támogatást nem kapott. 
 

 
4. Egyéb szervezetek és magánszemélyek által juttatott támogatások 
 

Az alapítvány a Nemzeti Civil Alapprogramból 500.000.- Ft ot kapott működési költségei 
fedezetére és a Magyar Mozgókép Alapítványtól 100.000.- Ft – ot filmklub 
megrendezésére. 

1 



5. A vagyon felhasználásával kapcsolatos adatok ismertetése 
 

Az alapítvány vagyonát a tárgyévben a pályázat útján kapott támogatások és a 
foglalkoztatási támogatás adták, melynek összege illetve felhasználása a következő: 
 
Bevételek 
 
 Támogatás BMMK HEFOP 796.190.- 
 Pályázaton nyert támogatás 600.000.- 
 Kapott kamatok         297.- 
Összesen            1.396.487.- 

 
Kiadások 
 
 Közhasznú tevékenység  
 anyagi költségei     37.170.- 
 Irodaszer, nyomtatvány    82.125.- 
 Oktatás    108.000.- 
 Bérleti díj        5.000.- 
 Taxi szolg.           855.- 
 Könyvelés    100.000.- 
 Postaköltség                   3.240.- 
 Telefon      10.800.- 
 Nyomdaköltség   101.000.- 
 Egyéb szolgáltatás     98.910.- 
 Bankköltség        7.758.- 
 Reprezentáció      13.220.- 
 Bérköltség    560.000.- 
 Bérjárulékok    201.250.- 
 Bírság         7.000.- 
Összesen             1.336.328.- 
 
Záró pénzkészletek 
 
 Pénztár     14.262.- 
 Bank    256.288.- 
Összesen    270.550.- 
 
 

6. A cél szerinti juttatások kimutatása 
 
A közhasznúsági jelentés előző pontjában az alapítvány részére nyújtott támogatások – 
azok célja szerinti bontásban is – részletesen bemutatásra kerültek, így azok ismételt 
kimutatásától eltekintünk. 
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7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összege 
 
Az alapítvány a vezető tisztségviselők részére a tárgy évben juttatást, támogatást 
semmilyen jogcímen nem nyújtott. 
A vezetőség tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, tevékenységüket ellenszolgáltatás 
nélkül végzik. 
 
 

8 A közhasznú tevékenység rövid ismertetése 
 

Az alapítvány alapszabályában megfogalmazottak szerint közhasznú tevékenységét a 
tárgyidőszakban eredményesen végezte a vizuális nevelés, ismeretterjesztés területén. 
Kiemelkedő a Billentyű Filmklub és a Pécsi Diákfilmfesztivál tevékenysége, amely igazi 
értékeket közvetíti a fiataloknak. Az alapítvány lehetőséget ad a kreativitás és az 
önkifejezés kiteljesítésére is. 

 
 

Kelt: Pécs, 2007. 05. 03. 
 
 

      
……………………… 

Fekecs József 
kuratóriumi elnök, 

a szervezet vezetője 
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