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Molnár Attila
a kuratórium elnöke

Meichl Márton
a kuratórium gazdasági alelnöke

mérlegképes könyvelő

Az alapítvány a közhasznú szervezetekre vonatkozó előírások figyelembe vételével készített Közhasznúsági Jelentése az alábbi szerkezetben készült el:
1./ A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.
2./ A számviteli beszámoló.
3./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.
4./ A cél szerinti juttatások kimutatása.
5./ A kapott támogatások kimutatása.
6./ Az alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások kimutatása.
A Közhasznúsági Jelentés a törvényi előírásoknak megfelelő tartalommal és részletességgel tartalmazza az alapítvány működésének rövid leírását és a gazdálkodás számszerű adatait.
1./ A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.
A Tájoló Alapítvány az alapító okiratában foglalt célok megvalósítása érdekében sikeresen létrejött
2006 év elején. Bírósági bejegyzés, adószám kikérés után a bankszámlanyitás is megtörtént. Így az
induló vagyon is kezelhetővé vált és a támogatók által is gyarapodhatott. Az alapítvány napi működtetése mellett az elmúlt évben a hosszú távú működés feltételeinek biztosítására tette a hangsúlyt. 2006 –os évben a Tipo Tájfutó és Környezetvédő Egyesület által rendezett két tájfutó verseny
minimális támogatásában vett részt az alapítvány, ahol elsősorban társadalmi munkában történt segítségnyújtás.
2./ A számviteli beszámoló.
A törvényi előírásnak megfelelően a Közhasznúsági Jelentéshez el fogjuk készíteni a közhasznú
számviteli beszámolót, ami a Tájoló Alapítvány esetében egyszerűsített éves beszámoló mérlegét
tartalmazza. A Tájoló Alapítvány 2006 évben alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységet
nem végzett.
3./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.
A kiadások az alapítvány létrehozásával, bejegyzésével, elindításával kapcsolatosak. Valamint a
napi működés céljait szolgálták, emiatt összegük igen minimális. Az alapítvány vagyona tehát az
alapítói törzstőkéből és a befizetett támogatások összegeként értelmezhető a működési költségek
levonásával Az alapítványnak kiegyenlítetlen tartozása nincsen.
A vagyonnal összefüggésben külön megemlítjük, hogy a szabad pénzeszközök zömét általában rövid lejáratú, lekötött betétben tartjuk, amely bármikor mobilizálható a maradék számlapénzként áll
rendelkezésre az alapítvány bankszámláján. A szabad pénzeszközök év végén a záráskor 86086 Ft,
ezen felül nettó 550000 Ft a betétként volt lekötve. A banki tartós lekötések után mintegy 6000 Ftos kamatjövedelmet realizált az alapítvány.
4./ A cél szerinti juttatások kimutatása.
Az alapítvány 2006. évben támogatást nem fizetett ki.
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5./ A kapott támogatások és bevételek kimutatása.
Az alapítvány támogatásokat az alábbiakban felsorolt szervezetektől és célokra vett át:
Támogató típus szerinti megnevezése
Magánszemély, egyéni vállalkozó

Támogatás
Összege

Támogatott cél

228 640 az alapítvány alaptevékenységeire
100 000 Versenytámogatás

Volvo Autó Hungária Kft.

A beérkezett támogatásokból 191 140 Ft után lehet a befizetőknek adókedvezményt igénybe venni.
6./ Az alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások kimutatása.
Az alapítvány tagjai, továbbá az alapítvány kuratóriumának elnöke tevékenységükért semmilyen
juttatásban nem részesültek.

Budapest, 2007. január 31.
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