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1. Számviteli beszámoló 

 

1.1 Számviteli beszámoló bemutatása 

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

 

1.2 Könyvvizsgálat 

 
A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 

 

1.3 Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz 

 
A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi és jövedelmezősége helyzetéről 

megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítő információk közlése nem szükséges. 

 

 

2. A szervezet bemutatása 

 

2.1 Elérhetőség 

 
A szervezet elérhetősége: 2310. Szigetszentmiklós Radnóti Miklós u.6. (Tel.: 06-24/530-860). 

 

2.2 Azonosító adatok 

 
A szervezet más szervezetnek nem tagja. „A mi iskolánk” Alapítvány besorolása, a regisztrációt végző szerv 

neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak: Közhasznú Alapítvány, melyet a Pest 

Megyei Bíróság az 1991.01.21-én kelt PK.61.278/1991. számú végzésével nyilvántartásba vette.  

 

2.3 Tevékenység általában: 
 
Az alakulás célja, a szervezet főbb tevékenységei az alábbiak: 

- Az iskola pedagógiai, oktatási feltételeinek fejlesztése, új pedagógiai, oktatási eljárások bevezetésének 

elősegítése. 

- Az iskola nyelvi és zenei oktatásának fejlesztése, a tehetséges gyermekek előmenetelének segítése. 

- Az iskola által szervezett táborok, kirándulások finanszírozása. 

- Az iskola diáksportjának, a gyermekek egészséges életmódra nevelésének támogatása. 

- Az iskola külföldi kapcsolatainak kül- és belföldi nyelvi táborainak finanszírozása. 

- Az iskolában tanító pedagógusok szakmai továbbképzésének elősegítése. 

 

2.4 Közhasznú tevékenység 

 
A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége – annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei – az 

alábbiakban foglalható össze: 

 

- Kirándulásokon, erdei iskolákban, táborokban részt vevő, hátrányos helyzetű tanulók anyagi 

támogatása. 

- Az iskolai oktatás feltételeinek fejlesztése. 

- Az iskola külföldi kapcsolatainak támogatása. 

 



2.5 A szervezet vezetése, felépítése 

 
A Kuratórium elnöke, az igazgatója: Zilling Ibolya 

Kuratórium tagja: 

- A diákönkormányzatot segítő pedagógus: Kari Ildikó 

- Az SzMK vezetője: Horváthné Galambos Gabriella 

- A tantestület által választott pedagógusként: Halász Jánosné 

- A csatlakozók által: Bak Ferenc, Eszterhás Sándorné, Sági Mihályné, Szabóné Szerepi Zsuzsanna. 

 

3. A vagyon felhasználása 
 

3.1 A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

 
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi: 

      Változás 

Megnevezés       (eFt) Előző év Tárgyév Értékben %-ban 

Induló tőke 140 140 0 0% 

Tőke 2 266 2 431 165 107,28% 

Vállalkozási eredmény 0 0 0 0% 

Közhasznú tevékenység 

eredménye 

165 239 74 144,85% 

 

 

4. Költségvetési támogatások felhasználása 

 

4.1 Költségvetési támogatások bemutatása 

 
A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást az 5.1 pontban felsoroltakban kapott. 

 

4.2 Költségvetési támogatások felhasználása 

 
Az 5.1 pontban részletezett támogatásokat az alapítvány az alaptevékenység céljára használta fel, az 5.2 pontban 

felsoroltak szerint. 

 

 

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 
 

5.1 Bevételek 

 

Kapott támogatások 

 

„A mi iskolánk” Alapítvány tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az alábbi 

táblázat: 

 

Támogató Összeg (eFt) 

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 947 

Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei  

Társaságoktól  

Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei (német kisebbségi)  

Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 3 744 

Alapító  

Más forrás   

Összesen: 4 691 



 

Pályázati úton elnyert támogatások 

 
A szervezet a tárgyévben pályázati támogatás címén bevételt nem realizált. 

 

Tagdíjból származó bevételek 

 
A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált. 

 

Közhasznú tevékenység bevételei 

 
„A mi iskolánk” Alapítvány a tárgyévben közhasznú tevékenységből bevételt nem ért el. 

 

Egyéb közhasznú bevételek 

 
A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: 

 

Juttatás Összeg (eFt) 

Magánszemélyek támogatása 712 

Kapott kamat 39 

Gazdálkodó szervezetek támogatása 326 

Egyéb  

Összesen 1 077 

 

Az alapítványnak a támogatásokból és a közhasznú tevékenységéből származó bevétele kis mértékben mintegy 

 4 136 e forinttal, azaz 253,38 %-kal növekedett az előző évihez képest, mely az Önkormányzati támogatásnak 

köszönhető. 

 

Vállalkozási tevékenységek bevételei 

 
„A mi iskolánk” Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 

 

 

5.2 Kiadások 

 

Cél szerinti juttatás 

 
A szervezet által a tárgyévben nyújtott cél szerinti juttatásokat mutatja be az alábbi táblázat: 

Juttatás Összeg (eFt) 

Bank költség 43 

Egyéb  92 

Táboroztatás 3 744 

Jutalom könyvek 41 

Kirándulások busz ktg-einek támogatás 404 

Osztálykirándulások, belépőjegyek, nevezési díjak 166 

Pedagógusnap 194 

 682 

DÖK támogatás 100 

Összesen 5 529 

 

 

A tárgy évi kiadása az előző évhez képest 269,96 %-os növekedést mutat, mely az Önkormányzattól kapott 

támogatásból került finanszírozásra. 



A gazdálkodásnak köszönhetően tárgyév végén 2.654 e Ft lekötése van az alapítványnak. 

 

 

Kiadások – vezető tisztségviselők juttatásai 

 
2014. évben az Alapítvány nem foganatosított semmilyen személyi jellegű kifizetést. 

 

 

Kiadások –közhasznú működési költségek 

 
A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek 

elszámolásra. 

 

Kiadások – vállalkozási tevékenység ráfordításai 

 

„A mi iskolánk” Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 

 

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése 

 
A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljainak 

megfelelően látta el. A tárgy évi eredménye 239 e Ft nyereség, mely 74 e Ft-al több az előző évihez képest. 

 

6. Köszönetnyilvánítás 

 

6.1 Köszönet a támogatóknak 

 

„A mi iskolánk” Alapítvány ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátásához a 

tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott. 

 

 

 
Szigetszentmiklós, 2015. április 21. 

 

 

 

 

Zilling Ibolya 

igazgató 


