„A Vasváris Gyermekekért” Alapítvány közhasznúsági jelentése
a 2005.évi tevékenységéről

1. Számviteli beszámoló
Bevételek:
1.562.204,- Ft
____________________________________
-sportbál bevétele:
323.560,- Ft
-banki kamatok
329.494,- Ft
-támogatások
154.819,- Ft /Dunanett Kft,dr.Szögi Pál, Autófilter Kft/
-Apeh 1 %
754.331,-Ft
Kiadások:
1.538.149,- Ft
____________________________________
-pályázatokra
1.363.040,- Ft
-egyéb
175.109,- Ft
Nyitó pénzeszközök:

Záró pénzeszközök:

/banki kamat, hirdetések/

1.153.496,- Ft

(folyószámlán)

1.990.000,- Ft

(lekötés)

2.700.000,- Ft

(lekötés)

467.551,- Ft (szabad pénzeszköz folyószámlán)
2. Költségvetési támogatás felhasználása
2004.évben költségvetési támogatásban nem részesült az alapítvány.
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
2005.november 1-jétől az alapítvány a CIB BANK RT. Dunaújvárosi Fiókjánál vezet
folyószámlát. Lekötött betéttel, befektetési jeggyel 2.700.000,-Ft értékben rendelkezik a CIB
BANK RT. Dunaújvárosi Fiókjánál. A lekötött betétekre kapott kamatokat az
alaptevékenységünkre fordítjuk.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatást az alapítvány nem fizetett
2005.évben.
5. Kimutatás a kapott támogatásokról
A 2004.októberében befolyt SZJA 1%-a 754.331,- volt, melyet az alapító okiratban szereplő
tevékenységeink kiadására használtunk fel 2005.évben: intézményi eszközfejlesztésre,
készségfejlesztő játékokra, demonstrációs eszközökre matematika és fizika tanításához,
térképekre, iskolabútorra, vetítővászonra, szabadidős tevékenységek, osztálykirándulások,
sport- és zöldtábor támogatására, valamint nyelvvizsgázott tanulóink vizsgadíjának
visszatérítésére fordítottuk.
Ezen kívül cégek és magánszemélyek 154.819,- Ft értékben támogatták alapítványunkat.
A 2005.évi sportbál bevétele, mely 323.560,-Ft növelte alapítványunk vagyonát, melyet az
alapcélkitűzésekben megfogalmazottaknak megfelelően használtunk fel.

6. Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól
Az alapítvány valamennyi vezető tisztségviselője önkéntesen társadalmi munkában végzi
feladatát, sem tiszteletdíjjat, sem másmilyen térítést, juttatást nem kapott.
7. Rövid tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről
Az alapítvány elsődleges feladata a tanulók továbbtanulásának elősegítése, képességfejlesztés,
idegen nyelvek és informatikai ismeretek magas szintű oktatásának segítése, az egészséges
életmódra nevelés támogatása, tehetséggondozás, új, magas színvonalú taneszközök
beszerzése, pedagógusok szakmai képzéséhez hozzájárulás.
A fenti feladatok ellátása érdekében az alapítvány a 2005.évben a következő területen nyújtott
támogatást a Vasvári Pál Általános Iskolának:
- Eszközfejlesztés: készségfejlesztő játékok, demonstrációs eszközök matematika és fizika
tanításához, térképek, iskolabútor, vetítővásznak.
- Szabadidőstevékenységek támogatásához: sítábor, sporttábor, zöldtábor, nyelvi tábor,
kitűnő tanulók jutalom tanulmányi kirándulása, osztálykirándulások, nyelvvizsgázott
tanulók nyelvvizsgadíjának visszatérítése.

„A Vasváris Gyermekekért Alapítvány” a 2005.évben is az alapító okiratban
megfoglamazott célok megvalósítása érdekében fáradozott, bevételeit ezen feladatok
ellátására fordította.
2006. március
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