A Winterl József Jakab Természettudományi Díj Alapítvány
közhasznúsági jelentése a 2003. évrıl
Az alapítvány a törvényi elıírásoknak megfelelıen a közhasznúsági jelentés készítési
kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget:
Az alapítvány 2003-ban az SZJA 1 %-ból 210.068 Ft költségvetési támogatásban részesült. Ezen
összeget az alapítvány 2003. évben nem használta fel, ezt csak 2004.-ben tervezi elkölteni a 2004.
október 31.-i nyilvánosságra hozási határidı figyelembevételével.
Az alapítvány 2003. évben kamat ill. értékpapír árfolyamnyereségbıl 336.980 Ft bevételt realizált,
továbbá 4.000 Ft a korábbi évek SZJA túlfizetésbıl APEH-tıl származó bevétel.
Egyenleg 2003. január 1-én.
Közhasznú tevékenység bevétele
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Az alapítvány 2003. évben folyóirat, ill. szakkönyv vásárlással, valamint kémia - biológia versenyeken
való részvételi díj kifizetésével és kisebb egyéb anyagok beszerzésével támogatta az iskola kémia –
biológia munkaközösségét. Valamint a 2003 nyarán felújításra került kémia elıadóba 1 db energia
modult vásárolt 243.750 Ft összegben, amelyet az iskola részére átadott, s az ott nyilvántartásba is
került.
Az alapítvány egy kiemelkedı képességő tanuló részére adott a 2002/2003 tanév végén ösztöndíjat
7.000 Ft összegben.
Valamint mőködési bank – postaköltség merült fel, 21.172 Ft.
Az alapítvány 2003. évben központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi
önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és
mindezek szerveitıl támogatásban nem részesült.
Az alapítvány a tisztségviselıinek semmiféle juttatást nem nyújtott, vállalkozási tevékenységet nem
végzett.
Az alapítvány az alapító okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet 2003. évben
maradéktalanul el tudta látni.
Ennek a jelentésnek a melléklete a 224/2000 (XII.19) Korm. rendelet szerinti egyéb szervezetek 2003.
évrıl készült közhasznú egyszerősített beszámolója.
Zalaegerszeg, 2004. március 16.
Halmi László
a kuratórium elnöke
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