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A Egy Hullámhosszon Alapítvány Szervezet
Közhasznúsági jelentése
a 2010-es esztendőről

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Egy Hullámhosszon Alapítvány 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a
kapcsolódó előírásoknak megfelelve közhasznú egyszerűsített beszámolót állított össze. A
mérleg főösszege 4 503 ezer Ft, a saját tőke 4 503 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1.
sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.
2. TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben az Alapítvány az alapítótól, gazdasági társaságoktól és magánszemélyektől 1 945
ezer Ft támogatást kapott. Az alapítványnak 822 ezer Ft bevétele származott a cél szerinti
önköltséges üdültetésből, továbbá 4 ezer Ft banki kamatot kapott. Az alapítvány az előző évről
áthozott pénzeszközökből 268 ezer Ft-ot felhasznált, 112 ezer Ft –ot visz át a következő évre.
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Az Alapítvány 2010.-ben beruházást nem végzett. A cél szerinti tevékenység keretében, a
balatonszemesi üdülő fenntartására és üzemeltetésére fordította a támogatásokból és cél szerinti
bevételekből származó összeget.
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Alapítványunk a cél szerinti tevékenység keretében pénzbeli támogatást nyújtott a határon túli
magyar Árvácska együttes nyári tábor utazási költségeihez.
ALAPÍTVÁNYUNK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT
ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL
TÁMOGATÁST NEM KAPOTT.
5. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
Alapítványunknak személyi jellegű ráfordítása nem volt. Alapítványunk vezető tisztségviselői
ez évben csak a szükséges költségtérítésben részesültek, összegét tekintve 1 200 ezer Ft-ot
fizetettünk ki. A költségtérítés kifizetését a fenntartással, üzemeltetéssel kapcsolatos ügyintézés,
anyagbeszerzés indokolta. Megállapítható, hogy az Alapítványnál indokolatlan kifizetés nem
történt, nem nevezhető a költségtérítés juttatási formának.
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6. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
6.1 Hátrányos helyzetű, testi vagy szellemi fogyatékossággal élő gyermekes családok üdültetése:

Az Alapítvány 2009. évben alakult. Az alapító által használatra átadott balatonszemesi üdülő
felújításával lehetőség nyílt hátrányos helyzetű, testi vagy szellemi fogyatékossággal élő
gyermekek táboroztatására, illetve ilyen gyermekeket nevelő családok üdültetésére. Az
üdültetési költségek egy részét a kapott magántámogatásokból fedezte az Alapítvány.
A 2010.évben már folyamatos lehetőség nyílt az üdültetésre, amelyet a rászorulók sikeres
együttműködés keretében kihasználtak.
Folyamatosan fejlesztjük egyesületünk honlapját, kapcsolatot építünk leendő támogatottjainkkal.

Budajenő , 2011. május 20..

Soltészné Haranghy Eszter
elnök

Záradék:
E közhasznúsági jelentést a Egy Hullámhosszon Alapítvány közgyűlése 2011. május 20.-i ülésén
elfogadta.
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