KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A Vizuális Nevelésért Alapítvány 2007. évi egyszerűsített éves beszámolójához
1. Az alapítvány számviteli beszámolója
2. A költségvetési támogatás felhasználásának bemutatása
3. Az önkormányzattól kapott támogatások összegének bemutatása
4. Az egyéb szervezetek, magánszemélyek által juttatott támogatás
5. A vagyon felhasználásával kapcsolatos adatok ismertetése
6. A cél szerinti juttatások kimutatása
7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összege
8. A közhasznú tevékenység rövid bemutatása
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 129 e Ft pénzeszköze volt.
A végleges pénzbevételek és működési kiadások egyenlegeként a tárgyévi adózás előtti
eredmény 217 e Ft veszteség. 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 nem kapott.
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
Egyéb szervezettől, magánszemélytől támogatást nem kapott.
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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
Közhasznú tev. Származó bev.
33.000.Kapott kamatok
286.Összesen
33.286.Kiadások
Közhasznú tevékenység
Szállítás
Internet, Honlap fenntart.
Számviteli
Bankköltség
Adók
Összesen
Záró pénzkészletek
Pénztár
Bank
Összesen

8.500.152.000.60.000.3.439.1.380.225.319.2.162.9.135.11.297.-

6. A cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás nem volt.
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 VNA Galéria és a Pécsi Diákfilmfesztivál tevékenysége, amely igazi értékeket
közvetíti a fiataloknak. Az alapítvány lehetőséget ad a kreativitás és az önkifejezés
kiteljesítésére is.
Kelt: Pécs, 2008. 05. 03.

Fekecs József
kuratóriumi elnök,
a szervezet vezetője
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