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1. Számviteli beszámoló

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása

A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthetı meg.

2. A szervezet bemutatása

2.1. Közhasznú tevékenység

A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzıi, körülményei -
az alábbiakban foglalható össze: A középiskolai és felsıfokú oktatásban résztvevımagyar anyanyelvő fiatalok
oktatására, továbbképzésére, tanulmányainak elısegitésére és támogatására irányul, különös tekintettel
az alábbiakra:
 - kiemelkedı tehetségő diákok kiválasztása, oktatása,ösztöndijjal támogatása,
 - tehetséges, de hátrányos helyzetı diákok támogatása,
 - a magas szakmai tudású, de etikus gazdasági kultúra meghonositása,
 - kapcsolatteremtés hat földrész magyar nemzetiségő polgáraival,
 - szakmai tanulmányutak szervezése és támogatása, szakemberek képzése,
 - olyan magas felkészültségő fiatal szakembergárda felkutatása,képzése és 
 továbbképzése, akik megállják a helyüket ma, és a jövıben bármikor a világ
 minden gazdasági szférájában.
 - az oktatási,képzési tevékenység során kiemelt figyelmet kell fordítani a 
 tudományos tevékenység, kutatás támogatására, a határon túloi magyarsággal 
 kapcsolatos tevékenységre, valamint a környezetvédelemre és a környezettudatos
 magatartásra való nevelésre.

3. A vagyon felhasználása

3.1. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához

A vagyon felhasználását megfelelıen mutatja be a kimutatás, annak értelmezéséhez kiegészítı információk
közlése nem szükséges.

4. Költségvetési támogatások felhasználása

4.1. Költségvetési támogatások bemutatása

A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást - ideértve a személyi jövedelemadó 1 %-ának az adózó
rendelkezése szerinti közcélú felhasználását is - nem vett igénybe.

4.2. Költségvetési támogatások felhasználása

A szervezet tárgyévi kiadásainak fedezetéül költségvetési támogatás nem szolgált.

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása
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5.1. Kiadások

Cél szerinti juttatások

A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetıleg más juttatást nem nyújtott.

Vezetı tisztségviselık juttatásai

A szervezet vezetı tisztségviselıi a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.

Közhasznú tevékenység mőködési költségei

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó mőködési költségek az általános szabályok szerint kerültek
elszámolásra.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

A MICE PROGRAM ALAPÍTVÁNY a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.2. A tárgyévi gazdálkodás értékelése

Közhasznúsági cél teljesülése

A szervezet a létesítı okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának
megfelelıen látta el.

6. Köszönetnyilvánítás

6.1. Köszönet a támogatóknak

A MICE PROGRAM ALAPÍTVÁNY ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz
a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.
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