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t. Áttatúnos adatok

Név: Az Iskoláért és az Anyanyelvért, az Oktató-Nevelő-Munka és az Anyanyelvápolás
Se gíté s ér t Is kol ai Al apín ány

Rövídítve: Az Iskoláért és az Anyanyelvért Alapínány

Székhelye: 9021. Győr, Eanas tér ].

Alakulúsdnak ílőpontja: 1 996, ] ]. 3 0.

Tevékenység kezdete : ] 997. 0 1. 0 1

Bírósdgi végzés szúma: PK A 5 085 6/ 1 996/2

Közhasznúsúgi jo gállús megszerzésének ídőpontj a : 1 9 9 8. 0 ], 0 1

Az Alapítvúny índulóvaglona: 3 0 eFt

AzAlapínóny szúmlavezető bankja: az OTP Bank glőri fiókja

Az Alapítvóny képvíselője, a kuratőúum elnöke: Németh Tibor (9]53 Ottevény Rákóczi út
26/a)

Az Alapítvány kuratóriumi tagjainak szdma: 5 Jő

AzAlapívúny könyvelője: Lipi László Nyilv. szám: 1200] ]

Az Alapítvúny célja: A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégiumban végzett középfoku
oktatás támogatása

Az Alapítvány közhas znú e gls zerűs ített be s zámolót készít 2 0 1 2. 0 1 . 0 1 . -től.

2. A működés ismertetése

Az Alapínány:
- 2012.01.01.-től a CLXW. törvény 27§.-a (2) szerint kettős könyvvitelt vezet.

- Könyv el é s ét kOnyvel őir oda v é gzi (adótanács adó-mérl e gképe s kanyvel ő v é gzetts é gű
szakemberekkel)
- Az alapínóny készleteiről és tárgli eszközeiről 2018.]2.31-én leltár keszült
- A készletelcről nyilvántartást vezetünk. A készleteket 3 éves leírással tervezzük. A
leírt, de még használható tartós készleteket is évente leltározzuk, Az elhasználódott
tartó s ké s zl eteket s ele.j te zzük.
- A tárgyi eszk)zöket egyedi nyilvántartó lapon tartjuk nyilván, év végén számoljuk
értékcsökkenést a TAO rcrvény 2, sz. mellékletének IV, fejezete szerint



2.1 2018, évben a közhasznú eglszerűsített beszámolómérlegének
Főösszege: 10.486 eFt
Saját tőke összege: 10.486 eFt

2.2 Támogatások összesen: 8.503 eFt
- NAV 10Á támogatás 2.890 eFt
- Központi állami támogatatás: 400 eFt
- Pénzintézeti támogatás: ].000 eFt
-Társasvállalkozásoktól: I.530eFt
- Alapínányoktól: 1.000 eFt
- Magánszemélyek tóm,: 1.493 eFt
- Nemzetiségi önk. támogatás: 50 eFt
- Rákoczi. Szöv támogatása: ]40 eFt

2. 3 Ráfordítások - 7.98 ] eFt
- Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium helyiségeiben javítási, festési munkák:
1.277 eFt
- Az 53-dik Szép Magyar Beszéd (SZMB) verseny, anyanyelvi tóbor megrendezésének
kaltségei: ].916 eFt
- Anyanyelvi tábor a koltségei (Kórpát-medencei mag/ar tanulók, tanórokrtak):25)
eFt
- Kazinczy Ferenc Gimnázium tanulóinak támogatása (segély, jutalom, versenyeken,
tovóbbképzéseken való résmétel koltségei): 1.252 eFt
- Kazinczy Ferenc Gimnázium tanulóinak adott támogatás: 96 eFt
- Tárg,li eszközök értékcsökkenése: 343 eFt
- Kazinczy Ferenc Gimnózium és Kollégium helyiségeiben használt, az alapítvány
tulajdonában lévő tartós készletek elhasználódási értékekét számoltunk el: 2,496 eFt
- Hirdetési kalrcégek: 38 eFt
- Működési kaltségek: 313 eFt

Minden kifizetés kuratóriumi döntés alapján, annak engedélyével tör,tént.

2.4 Az összes támogatás,, 8.503 eFt,
Összes róíordítás; 7.98l eFt
Közhas znú t ev ékenys é g eredménye : 5 2 2 e Ft (tartal ék növ ekedé s)

2,5 Tórgli eszközlaint aktiváltunk (beszerzésből) összesen 346 eFt értékben:
2,5.1 1. db Fénykepezőgépet

2,6 Az alapínányi célok támogatásához 339 eFt értékben készíttetünk könyvet (Anyanyelvi

fogalomtár)

2.7 Az eredmény tartalék terhére - a Kuratórium döntése szerint:
2.7.] A Kazinczy F Gimnózium tantermeiben diszperziós festést 682 m2-n, pad javítási

végeztettünk a 24. sz tanteremben

2.8Főfoglalkozású alkalmazott nem volt. A munkákat 21 íő önkéntes segítette munkaidőn
kívül (felkészítő tanárok, kuratórium tagjai, iskolatitkar). Alkalmanként a rendemények

J



megtartása előtt az iskola tanárai és diákjai, valamint a szülők minden ellenszolgáltatás
nélkül segítettek.

2,9 Az Alapínány vállalkozási tevékenységet nemfolytat.

2.10 20]8.12,3L-én 9,5 eFt követelésünk áll fenn - versenyregisztrációs díjról meg nem
ktildOtt száma miatt áll fenn szállítói túlfizetésünk.
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