
 

A Főnix 2004 Művészetoktatási Alapítvány közhasznúsági jelentése: 

Az alapítvány 2013. évben a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve 

állította össze a pénzügyi beszámolót. A mérleg főösszege 5044 ezer Ft. Tárgyévi mérleg 

szerinti eredmény 84 E Ft. Részletezve a következő: 

Költségvetési támogatás felhasználása: 

Tárgyévben a szervezet az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől működési célra 1300 E Ft 

támogatást nyert, állami támogatás 12791 E Ft, önkormányzati támogatás 3000 Ft volt. A 

főnix 2004 művészetoktatási Alapítvány legfőbb célja a Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola 

támogatása, ezért az állami támogatást a művészeti iskola fenntartására és működtetésére 

átadja felhasználásra. 

Vagyonfelhasználás: 

Előző évhez képest a szervezet tartaléka 84 E Ft összeggel növekedett. A szervezet mindig 

törekszik arra, hogy az átadott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak 

elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk tartalmazza. 

Cél szerinti juttatások: 

2013. évben nem nyújtott cél szerinti juttatást. 

Mérleg részletezése: 

Tárgyi eszközbeszerzés nem történt. A meglevő eszközök amortizálódtak, így a tárgyi 

eszközök értéke 952 E Ft. 

Forgóeszközök értéke 2029 E Ft, amely készletekből és pénzeszközökből áll. 

 pénzeszközök 1908 E Ft, ebből 1884 E Ft bankbetétben 

             24 E Ft pénztárban 

 készlet értéke 184 E Ft 

A kötelezettség értéke 0 Ft, tehát se rövid lejáratú, se hosszú lejáratú kötelezettség nem terheli 

az alapítványt. 

 

A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola közhasznúsági jelentése: 

A mérleg főösszege 2611 ezer Ft. Tárgyévi mérleg szerinti eredmény - 411 E Ft. 

Részletezve a következő: 

Összes bevétel: 15 283 E Ft ebből közhasznú tevékenység bevétele: 15 283 E Ft. 

Anyagi jellegű ráfordítás: 4 131 E Ft 

Személyi jellegű ráfordítások: 11 322 E Ft 

Értékcsökkenés: 240 E Ft 

A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola ugyanúgy működött, mint az előző években, az 

állami támogatást még a helyi önkormányzat támogatása és a térítési díjak egészítették ki. A 

bevételek nagy részét a személyi és anyagi juttatások, valamint a bérjárulékok terhelték meg 

jelentősen, de mindig jutott az eszközállomány, könyv és hangzóanyag fejlesztésre. 

Rendszeresen részt vesznek a növendékek megyei, területi versenyeken. 

 


