Közhasznúsági jelentés

A Kiskunsági Nemzeti Park Közhasznú Alapítvány
2010. évi gazdálkodásáról
A KNP Alapítvány 2010. évi pénzügyi eredménye mérleg szerint 214 e Ft.
Az alapítvány vagyona az előző évi 3.005 e Ft-ről 3.164 e Ft-ra növekedett.
A Kecskemét Megyei Jogú Város Onkormányzata által meghirdetet pályázaton 100 e Ft-ot
nyertünk természetvédelmi pályázatok díj azására.
2010. évben is pályáztunk a Nemzeti Civil Alapprogramra és ezen elnyertünk 200 e Ft-ot az
alapítvány működésére.
Realizált bevételeink: kamatbevétel
Kecskemét Megyei Jogú Város
Onkormányzat támogatása
SZJA I ~o APEH utalás
Nemzeti Civil Alapprogram támogatása

92 e Ft (előző évben 205 e Ft)
100 e Ft
153 e Ft (előző évben 238 e Ft)
299 e Ft

A 2010. év pénzügyi bevétele: 644.320 Ft( előző évben 850.079 Ft).
Az elnyert pályázati források az előző évhez képest 200 e Ft-tal csökkentek, a
kamatbevételeink és az SZJA l°o-os támogatás is csökkent.
Saját pénzeszközökfelhasználása:
Az Alapítvány alapító okiratában lefektetett célkitűzések alapján ebben az évben a
„Táj-és természetvédelem a 35 éves Kiskunsági Nemzeti Parkban (dolgozatok)”, a „Táj és
természetvédelmi témájú alkotások készítése”, valamint „Táj- és természetvédelem a 35 éves
Kiskunsági Nemzeti Parkban (iskolai vetélkedők, tanulmányutak, terepgyakorlatok,
táborozások)” írt ki pályázatokat 2010. évben. Díjazásra 451.000 Ft —ot osztott ki a
kuratórium, (előző évben ez 505.000 Ft) a beérkezett természetvédelmi tárgyú pályázatokra.
A dolgozat témakörében egy pályázat, az alkotások témakörben 145 pályázat, a táborozások,
vetélkedők kategóriában 6 pályázat érkezett be a kiírásnak megfelelően.
Ebből 2010. évben kifizetésre került 81.000 Ft, 2011. évre áthúzódik 371.000 Ft.
Tételesen:
Természetvédelmi tárgyú dolgozatra
Alkotások készítése (rajzpályázat) diákok díjazása
Alkotások készítése (rajzpályázat) iskolák részére
Diákok természetvédelmi tábor, terepgyakorlat és vetélkedő

20.000 Ft
61.000 Ft
90.000 Ft
280.000 Ft

Összesen:

451.000 Ft

A pályázatok kiírása, benyújtása illetve értékelése a Kuratórium által meghatározott
feltételeknek és határidőknek megfelelően történt meg.
A pályadíjak ünnepélyes átadására 2010.december 18-án került sor.
A kiadások ténylegesen 429.453 Ft ra teljesültek. A kiadásokból 156.000 Ft a pályázatokra
történő kifizetés volt, a különbözet 273.453 Ft az alapítvány működésével kapcsolatos
kiadások, a nagyobb tételek: könyvelési szolgáltatás díja 96.000 Ft, megbízási díj 60.000 Ft,
APEH felé SZJA és járulékokra 60.000 Ft. A pályázati kiírásból a nagyobb hányad 370.000 Ft
kifizetése áthúzódik 2011. évre. A Nemzeti Civil Alapprogram 200.000 Ft- os támogatása a
működési kiadásainkjelentős részét fedezi, az alapítvány működése így biztosítható.
A honlapunk elérhetősége www.knpa.hu ahova a pályamunkák folyamatosan felkerülnek, és
megtekinthetők.
Az alapítvány év végi vagyona 3.164.353 Ft, amelyből 3.059.805 Ft pénzeszközök értéke
(lekötött betét, bank és pénztár) és 105.548 Ft tárgyi eszközből (számítógép) tevődik össze.
A fentiekben vázoltak alapján megállapítható, hogy a Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány
2010. évben az alapító okiratban lefektetett célkitűzések megvalósítása érdekében működött.
A 7 fős Kuratórium 2 alkalommal ülésezett, mindkét esetben határozatképes volt. A
Kuratórium tagjai feladatukat társadalmi munkában végezték, anyagi juttatásban nem
részesültek az alapítványtól.
Kecskemét, 2011-04-12.

Csatolt mellékletek:
1, Mérleg beszámoló
2, 2010. évi pénzügyi elszámolás
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