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1. Számviteli beszámoló
1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthetı meg. A számviteli
feladatokat Illy Katalin regisztrált mérlegképes könyvelı látta el, és a beszámolót is ı állitotta össze.
Pénzügyminisztériumi regisztrációs szám:115164.

2. A szervezet bemutatása
2.1. Elérhetıség
A szervezet elérhetısége: Székhely cimén.

2.2. Azonosító adatok
A szervezet más szervezetnek nem tagja. A MICE PROGRAM ALAPÍTVÁNY besorolása, a regisztrációt
végzı szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak: 60614/2007/7. Fıvárosi
Bíróság.

2.3. Közhasznú tevékenység
A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzıi, körülményei az alábbiakban foglalható össze: A középiskolai és felsıfokú oktatásban résztvevı magyar 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.

2.4. Foglalkoztatottak
A szervezet a tárgyidıszakban munkavállalókat nem foglalkoztatott.

3. A vagyon felhasználása
3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A vagyon felhasználásának jellemzıi, a vagyon szerkezetének tárgyévi változásai, a vagyoni helyzet tárgyévi
alakulása az alábbi: közhasznú tevékenység eredménye 143 ezer Ft.
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4. Költségvetési támogatások felhasználása
4.1. Költségvetési támogatások bemutatása
A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást - ideértve a személyi jövedelemadó 1 %-os adózó
rendelkezése szerinti közcélú felhasználására 2010.évben 254.052.-Ft-ot kapott az Alapitvány.

4.2. Költségvetési támogatások felhasználása
A szervezet tárgyévi kiadásainak fedezetéhez az APEH-tól az 1%-os nyilatkozatok alapján 2010. évben
254.052.-Ft-ot kapott az Alapitvány.

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása
5.1. Bevételek
Kapott támogatások
A MICE PROGRAM ALAPÍTVÁNY tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban
az alábbi táblázat:
Kapott tárgyévi támogatások forrásonként
Támogató

Összeg
(1000HUF)

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására

254

Központi költségvetési szervtıl más, elkülönített állami pénzalap és szervei

13 614

Helyi önkormányzatok és szervei

0

Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei

0

Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei

0

Alapító

1 329

Más forrás

400

Összesen:

15 597

Pályázati úton elnyert támogatások
A szervezet a tárgyévben pályázati úton nyert támogatásokból:
A/ KKC-2008-A-09-04-95 szerzıdés számú támogatásra: 11.113.491.-Ft-ot kapott 2010-ben.
B/ TÁMOP-3.4.4/B/08/2/KMR-2009-0041. -"- : 2.500.000.-Ft-ot kapott 2010-ben.

Tagdíjból származó bevételek
A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált.

Közhasznú tevékenység bevételei
A MICE PROGRAM ALAPÍTVÁNY a tárgyévben közhasznú tevékenységébıl bevételt nem ért el.

Egyéb közhasznú bevételek
A szervezet a tárgyévben közhasznú tevékenysége keretében egyéb jogcímen bevételkénttársasági
adóalanyoktól 400.000.-Ft. adományt kapott, amelyekrıl az adomány igazolásokat az Alapitvány kiadta
az adományozó társaságoknak.
Alapitótól 1.329.200.-Ft. támogatást kapott az Alapitvány 2010.évben.
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Vállalkozási tevékenység bevételei
A MICE PROGRAM ALAPÍTVÁNY a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.2. Kiadások
Cél szerinti juttatások
A szervezet a tárgyévben adományt utalt a vörös iszap áldozatai részére 50.000.-Ft.értékben.

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.

5.3. 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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