Az Iskoláért és az Anyanyelvért Alapítvány
2017. év
Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete

1. Általános adatok
Név:

Az Iskoláért és az Anyanyelvért, az Oktató-Nevelő-Munka és az Anyanyelvápolás
Segítésért Iskolai Alapítvány

Rövidítve: Az Iskoláért és az Anyanyelvért Alapítvány
Székhelye: 9021. Győr, Eötvös tér 1.
Alakulásának időpontja: 1996.11.30.
Tevékenység kezdete: 1997.01.01
Bírósági végzés száma: PK A 50856/1996/2
Közhasznúsági jogállás megszerzésének időpontja: 1998.01.01
Az Alapítvány indulóvagyona: 30 eFt
Az Alapítvány számlavezető bankja: az OTP Bank győri fiókja
Az Alapítvány képviselője, a kuratórium elnöke: Németh Tibor (9153 Öttevény Rákóczi út
26/a)
Az Alapítvány kuratóriumi tagjainak száma: 5 fő
Az Alapítvány célja: A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégiumban végzett középfokú
oktatás támogatása
Az Alapítvány közhasznú egyszerűsített beszámolót készít 2012.01.01.-től.

2. A működés ismertetése
Az Alapítvány:
- 2012.01.01.-től a CLXXV. törvény 27§.-a (2) szerint kettős könyvvitelt vezet.
- Könyvelését könyvelőiroda végzi (adótanácsadó-mérlegképes könyvelő végzettségű
szakemberekkel)
- Az alapítvány készleteiről és tárgyi eszközeiről 2017.12.31-én leltár készült
- A készletekről nyilvántartást vezetünk.
- A tárgyi eszközöket egyedi nyilvántartó lapon tartjuk nyilván, év végén számoljuk
értékcsökkenést a TAO törvény 2. sz. mellékletének IV. fejezete szerint
2.1 2017. évben a közhasznú egyszerűsített beszámolómérlegének
Főösszege:
9.964 eFt
Saját tőke összege: 9.964 eFt

2.2 Támogatások összesen:
6.501 eFt
- Központi állami támogtatás: 2.360 eFt
- Pénzintézeti támogatás:
1.000 eFt
- Társasvállalkozásoktól:

1.200 eFt

- Alapítványoktól:
- Magánszemélyektől:

1.300 eFt
641 eFt

2.3 Ráfordítások – 5.778 eFt
- Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium helyiségeiben javítási, burkolási
munkák: 1.418 eFt
- Az 52-dik Szép Magyar Beszéd (SZMB) verseny, anyanyelvi tábor megrendezésének
költségei: 2.587 eFt
- anyanyelvi tábor a költségei (Kárpátmedencei magyar tanulók, tanároknak):614 eFt
- Kazinczy Ferenc Gimnázium tanulóinak támogatása (segély, jutalom, versenyeken,
továbbképzéseken való részvétel költségei): 838 eFt
- Működési költségek: 321 eFt
Minden kifizetés kuratóriumi döntés alapján, annak engedélyével történt.
2.4 Az összes támogatás:
6.501 eFt.
Összes ráfordítás:
5.778 eFt
Közhasznú tevékenység eredménye: 723 eFt (tartalék növekedés)
2.5 Tárgyi eszközként aktiváltunk (beszerzésből) összesen 919 eFt értékben:
2.5.1 2. db kültéri pong-pong asztalt
2.5.2 1 db fénymásoló gépet
2.6 Tartós fogyóeszközt 454 eFt értékben vásároltunk.
2.7 Az eredmény tartalék terhére – a Kuratórium döntése szerint:
2.7.1 A Kazinczy F Gimnázium kollégiumi alagsor folyosóján kamerarendszer került
kiépítésre költsége 504 eFt volt.
2.7.2 Kazinczy F. Gimnázium 3. sz tornatermének és rajztermének festési és javítási
munkáira 1.554 eFt-t fordítottunk
2.8 Főfoglalkozású alkalmazott nem volt. A munkákat 21 fő önkéntes segítette munkaidőn
kívül (felkészítő tanárok, kuratórium tagjai, iskolatitkár). Alkalmanként a rendezvények
megtartása előtt az iskola tanárai és diákjai, valamint a szülők minden ellenszolgáltatás
nélkül segítettek.
2.9 Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat.
2.10 2017.12.31-én 8 eFt követelésünk áll fenn az Orvostanhallgatók (EGYE) téves banki
leemelése miatt.
Győr, 2017.05.26._.
NÉMETH TIBOR sk.
kuratórium elnöke

