A Rozsnyói Sándor Sportalapítvány közhasznúsági jelentése a 2009. évrıl
Az alapítvány a törvényi elıírásoknak megfelelıen a közhasznúsági jelentéskészítési
kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget:
Az alapítvány 2009. évben központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól,
helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitıl támogatásban nem részesült.
Az alapítvány pénzeszközön kívül más vagyontárggyal nem rendelkezik.
Az alapítvány célja nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés közhasznú
tevékenységen belül a sport terén jó eredményt elért tanítványok elismerése, az iskola
sportéletének támogatása.
Az alapítvány 2006-ban vált közhasznúvá.
Az alapítvány a 2009-es évben költötte el a 2008. évi SZJA 1%-ból származó támogatást.
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sportrendezvényeken étkezéstámogatást (66 058 Ft), mezre, szakkönyvre (14 850 Ft-ot),
bankköltségre (9250 Ft-ot) költöttünk.
Az alapítvány a 2009-es évben részesült harmadszor SZJA 1%-ból támogatásban, pontosan
340 912 Ft-ban. Az alapítvány 2009-ban a bankköltségen (2251 Ft) felül sportszerekre,
mezekre, serlegekre 141 830 Ft-ot.
A 2009. évi 1%-os bevételbıl 141 830 forintot sportszerekre, mezekre, serlegekre, 2251 Ft-ot
pedig bankköltségre költöttünk, sportversenyen étkezésre 8082 Ft. A fennmaradó 188 749 Ftot a következı évben kívánjuk felhasználni. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem
végez, a tisztségviselık számára semmiféle juttatást nem nyújtott.
Az alapítvány az alapító okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységét a 2009. Évben
maradéktalanul ellátta.
Egyenleg 2009. január 01.
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Egyenleg 2009. december 31.

191 236 Ft

Ezen jelentés melléklete még a 224/2000. (XII.19) Korm. rendelet szerinti egyéb szervezetek
2009. évrıl készült közhasznú egyszerősített beszámolója.
A 2009. évi közhasznúsági jelentést a korábbiaknak megfelelıen az alapítvány a gimnázium
weboldalán nyilvánosságra hozta (www.zmgzeg.sulinet.hu).
Zalaegerszeg, 2010. május 12.
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