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Az éves beszámoló adati könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

TARTALOMJEGYZÉK

A Taita Alapítvány 2010. évi közhasznú jelentése az alábbiakat tartalmazza:



Számviteli törvény szerinti beszámoló



Kimutatás a költségvetési támogatások felhasználásáról



Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások



Cél szerinti juttatások kimutatása



Egyéb tájékoztató adatok



Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmai beszámoló

A Taita Alapítvány
Közhasznúsági jelentése

1.

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Taita Alapítvány 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó
előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérlegfőösszege 2371 e
Ft, a saját tőke 2206 e Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből
és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból.
2.

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a Szervezet az Adó fizető magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1% -ból
119 223 F költségvetési támogatást kapott, amelyet 2011. 05. hónapjában egy összegben átutalásra
került a Csepp a tengerben Alapítvány bankszámlájára.
3.

VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 915 e Ft –tal nőt.
4.

CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁS

A 2010. évben az eredmény kimutatásban az egyéb ráfordítások között kimutatott tovább utalt
támogatások, és támogatások felhasználás soraiban a – Cél szerinti juttatások felhasználása nem
lett elszámolva, mivel a Társaság Cél szerinti juttatásokban nem részesült.
5.

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL,
HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL
ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben a Szervezet az Adó fizető magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1% -ból
119 223 F költségvetési támogatást kapott, amelyet 2011. 05. hónapjában egy összegben átutalásra
került a Csepp a tengerben Alapítvány bankszámlájára.

6.

A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 14 e Ft volt, amely egy önkéntesnek fizetett benzin
költség térítés összege..
A TAITA ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA, ÉS ELNÖKSÉGE AZ ALAPÍTVÁNY 2010. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK ELFOGADÁSAKOR MEGÁLLAPÍTJA,
HOGY A KÖZHASZNÚ SZERVEZETEKRŐL SZÓLÓ 1997. ÉVI CLVI. TÖRVÉNY 19 §
PARAGRAFUSÁBAN
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AZ

A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

Önkénteseink segítségével ismertetjük meg országszerte Afrika kultúráját főleg a fiatalokkal.
Gimnáziumokban, általános iskolákban tartunk előadásokat, jótékonysági vásárokat és minden évben
legalább egyszer szervezünk jótékonysági koncertet is. Az év folyamán összesen 8 iskolában
tartottunk ismeretterjesztő előadást, két jótékonysági koncertet szerveztünk és két jótékonysági
vásáron vettünk részt.

Magyarországon már a legtöbb fesztiválra, rendezvényre meghívják az Afrikával foglalkozó
egyesületeket, ahol különböző név alatt: Afrika Falu, Afrika Völgy stb. különböző programokat
szervezünk a közönség informálására és szórakoztatására. A kenyai árvaházban készült fényképeken
keresztül bemutatjuk a kinti emberek életét, dísztárgyak kiállításával a tárgyi kultúra szépségeire
hívjuk fel a figyelmet és emellett kerekasztal-beszélgetések, filmvetítések, előadások színesítik még a
programokat.

Minden évben részt veszünk egy Afrika tábor szervezésében, amelyen tehetséges fiatalokkal
dolgozunk ki különböző projekteket a nyári szünidő alatt; a résztvevőknek a tábor ingyenes.

Kapcsolatban állunk egy itthoni állami gondozott intézettel is (Fővárosi Önkormányzat Általános
Iskola és Diákotthon - Pilis), az ott lakó fiatalok segédkeznek jótékonysági koncertjeinken, sokszor
maguk is felajánlanak egy-egy játékot a sajátjaik közül a kenyai St. Joseph árvaház lakói számára.
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Közhasznúsági jelentés melléklete
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