Didactica Magna Alapítvány
7621. Pécs, Váradi A. u. 4.

2012. évi Közhasznúsági jelentés.

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Didactica Magna Alapítvány 2012. évi gazdálkodásáról a számviteli törvényeknek
és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve, egyszerűsített éves beszámolót állított
össze.
A mérleg főösszege 2.099 e Ft.
A részletes kimutatást jelentésünk 1. sz. melléklete tartalmazza, mely a közhasznú
mérleg és eredménykimutatásból áll.
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA
a Didactica Magna Alapítvány, - mint közoktatási intézményfenntartó – 181.213 eFt.
normatív állami hozzájárulást kapott, az általa fenntartott intézmény közoktatási
feladatainak ellátására. A kapott támogatások részletezését a 3-as számú melléklet
tartalmazza.
3. CÉL SZERINTI JUTTATÁS KIMUTATÁSA.
Cél szerinti támogatás a Comenius Szakközépiskola és Szakiskola részére
- normatíva átadása:
- támogatás:
- APEH SZJA 1% átadása

180.589 eFt
7.297 eFt.
160 eFt

A Magyar Államkincstárnak 624 e Ft normatív támogatást vissza kellett utalni , mert
a kötött felhasználású normatíva nem került felhasználásra.
Az alapítványnak 420 ezer Ft részesedése van az AIDD TISZK NKFT-ben.

4. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
A tárgyévi eredmény alaptevékenységből 211 e Ft. A vagyon felhasználását
részletesen jelentésünk 2. sz. melléklete tartalmazza.

Közhasznú tevékenység költségei:
Anyagjellegű ráfordítások :
Nyomtatvány
Könyvelési, könyvvizsgálói díj
Bank költségek:
Egyéb bevétel :

857 e.Ft
12 e Ft
635 e Ft
210 e Ft
7 e Ft

Kapott bankkamat összege .
5. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET KURATÓRIUMÁNAK NYÚJTOTT
JUTTATÁSAI.
A Kuratórium tagjai pénzbeli juttatásban nem részesültek.

6. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
A Comenius Szakközépiskola és Szakiskola működési feltételeinek javítása, a
nevelést oktatást segítő eszközök, taneszközök, valamint egyéb oktatásban
részvételt segítő, fejlesztő tárgyi eszközök beszerzése, valamint az iskolai könyvtár
fejlesztése.
Az Alapítvány céljai közé tartozik továbbá a magas szintű és eredményes nyelvi és
szakmai képzés elérése.
Az Alapítvány célul tűzte ki, a fentieken túlmenően, hogy a nehéz anyagi helyzetben
levő hátrányos vagy veszélyeztetett tanulókat segítse, azok oktatási térítési
költségeit szükség esetén részben átvállalja, illetve az ilyen tanulók számára
tankönyveket vásároljon.

Az Alapítvány a fentiekben meghatározott célokhoz kapcsolódóan további célul
tűzte ki, a Comenius Szakközépiskola és Szakiskola fenntartói szerepének további
erősítését, és ennek keretében a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő
működtetésének biztosítását. Különösen a Közoktatási törvényben és a
Költségvetési törvényben meghatározott állami normatív támogatás igénybevétele,
és annak jogszabályszerű felhasználása az iskola személyi és dologi kiadásainak
fedezése céljából.
Az Alapítvány az 1997. évi CLVI tv. 26§ c. pontjában meghatározott közhasznú
tevékenységek közül, a hivatkozott szakasz 4. pontja szerinti „nevelés és oktatás,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés” közhasznú tevékenységet végzi.
Pécs, 2013. 05. 29.

Kuratórium elnöke
Felügyelő bizottság elnőke:
Záradék:
E közhasznúsági jelentést az Alapítvány Felügyelő Bizottsága 2013. 05.29–i ülésén
elfogadta.

