
                             A Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvány 
                         közhasznúsági jelentése a 2008. évi tevékenységéről 
 
 

1./     Számviteli beszámoló 
 
         Az Alapítvány célja a Széchényi István Gimnáziumban a nevelés és az oktatás, a  
         kulturális és a sport tevékenység feltételeinek javítása, amit az eszközök beszerzésével,  
         a tehetséges, illetve a rászoruló gyerekek támogatásával, a kiemelkedő eredményeket  
         elérő tanárok és diákok jutalmazásával kíván elérni. 
         Az  alapítvány egyszeres könyvvitelt vezet, vállalkozási tevékenységet nem folytat, így  
         közhasznú egyszerűsített beszámoló elkészítésére kötelezett.    
         A 2008-as évben kizárólag közhasznú tevékenységet végzett, az alapítványhoz befolyt  
         támogatásokat havi lekötésű bankbetétekben kamatoztatja. Alkalmazottja nincs. A  
         kuratórium és a felügyelő bizottság tagjai társadalmi  munkában végzik  
         tevékenységüket.  A beszámolót az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
      2./  Rövid szöveges beszámoló a támogatásokról és azok felhasználásáról 
 
         Az alapítványhoz a 2008. évben 3.762.822 Ft  támogatás folyt be. 
         Az APEH 1 %  támogatásból 4.2 %-kal több folyt be a tavalyinál. Ez évben 
         2.768.018 Ft-ot utaltak december 31-ig. Ebből az összegből a 2008. évben már  
         felhasznált 1.027.149 Ft. 
         Magánszemélyek  és Társaságok befizetései  297.185 Ft, amelyből 265.000 Ft  célzott  
         támogatásként egy kiváló eredményt elért tanulónk külföldi útjának támogatására  
         adományoztak. 
          
         A lekötött betétek kamataiból 4 %-kal kevesebb folyt be, mint az előző évben.  
         Szám szerint  696.524 Ft. 
          
         A befolyt bevételek is azt mutatják, hogy támogatóink töretlen bizalommal vannak az  
         alapítvány eredményes munkája, működése iránt.  
          
         A támogatások felhasználása pályázati rendszer keretében történik, a felhasználható  
         összegről a kuratórium dönt évente két alkalommal. Pályázat alapján elköltött  
         összeg:3.377 eFt, mely tartalmazza a könyvutalványokat is. 
         A 2008. évi pályázatok kimutatása 2. számú melléklet.  
         Vásárolt eszközök listája mellékelve. 
           
         Személyi jellegű egyéb költségek tartalma a diákok részére nyújtott természetbeni  
         juttatás. Részletezve: 440.000 Ft értékű könyvutalvány. 
         Pénzbeli kifizetés ez évben nem történt. 
 
          Egyéb kiadások  a nem pályáztatás útján, de a közhasznú  tevékenység érdekében  
          felmerült tételek teszik ki( pl. működési költség, külföldi  utazás költsége). 
          Összességében ebben az évben is az alapítvány kizárólag közhasznú tevékenységeire  
          költött. Így támogatta a tehetséggondozást, kirándulások, tanulmányi versenyek,  
          önképzőkörök szervezését és az eszközállomány fejlesztését. 
          Működésre fordított összeg ebből csupán 116 eFt, melynek öszzetevői:  
          bankköltség, a hirdetési kiadások, a könyvelési díj. 
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     3./ Vagyon kimutatása 
             Befektetett eszközök Bruttó értéke :   10.180 eFt 
              2008-ban vásárolt                          :      1.838 eFt         
                                                 Nettó érték        4.050 eFt 
           
             Készletérték nulla Ft 
             Követelés     nulla Ft                                               
             Értékpapír    nulla Ft 
       
 
            Pénzeszközök: 11.534 eFt 
                Bankszámla záró állománya dec. 31-én  606.025 Ft 11.533.547 Ft 
                A havi lekötésű  betétek állománya: 10.927.522 Ft  
                Pénztár záró állománya dec. 31-én    Nulla Ft 
             Kimutatás mellékelve. 
      
         Saját tőke       13.843 eFt 
              Induló tőke                                           201 eFt 
              Tőkeváltozás                                   11.713 eFT 
              Tárgyévi eredmény                           1.929 eFT  
         A tárgyévi eredményt befolyásolta az a tény, hogy a kapott APEH 1 %- 
         ból  1.741 eFt  fel nem használt rész nem 2008. évi bevétel, hanem 2009 évi.  
         A 2007. évben fel nem használt és áthozott APEH 1 % 2.466 eFt –ot elköltöttük a  
         2008. évben.   
 
         Tartalék                  - eFt 
         Céltartalékot nem képeztünk 
 
         Kötelezettség      1.741 eFt 
           APEH 1% fel nem használt            1.741 eFt 
 
 A 2008. évben befolyt tényleges pénz 3.762.822 Ft.  Kiadásunk 3.756.483 Ft.volt. 
 Az Alapítvány  vagyona nőtt, hiszen ez évben nagyobb értékű tárgyi eszközöket  
 vásároltunk, melyek tulajdonát képezik. A  saját tőke  így több, mint az elmúlt évi.  
  
A kuratórium, a felügyelőbizottság tagjai és az önkéntes közreműködők semmilyen 
díjazásban nem részesültek.       
A fenti számadatokból jól látható, hogy az Alapítvány vagyona jelentős, melyet kizárólag 
közhasznú tevékenységéhez használ fel. Működésével hatékonyan hozzájárulhatott a 
Széchényi István Gimnázium törekvéseihez. 
 
 
 
Dunaújváros, 2009. 06. 09. 
 
 
 
          Molnár Margit                                                        Szécsenfalvi László 
          megbízott könyvelő                                                a kuratórium elnöke 


