
„A Vasváris Gyermekekért” Alapítvány közhasznúsági jelentése
a 2003.évi tevékenységéről

1. Számviteli beszámoló

Nyitó: 147.899,-   Bank Kiadás:céltámogatás 6/b.oszt.kiránd.        44.921,-
             26.089,-   Pénztár  
       1.970.000,-   CIB értékpapír Takács Józsefné: tankönyvtámogatás          7.610,-

 477.640,-   lekötött betét         - 6.840,-
        Össz: 2.621.628,- Vasváris Alap.tavaszi pály.             550.000,-
Bevétel: Vasváris Alap.őszi pályázat:              310.000,-

kamat: 163.242,- egyéb ktg.          89.322,-
1%:     872.531,- bírság:                      20.000,-

     1%:        7.604,- Komáromi kirándulás:                              140.000,-
támogatás: 50.000 KERINTECH KFT.    Összesen:                             1.155.013,- 

2003.02.19.
egyéb: 140.000,- Komáromi kir.

161.000,- Sportbál
Össz: 1.394.377,-

 Záró: 2003.12.09.    781.219,- Bank
   109.773,- Pénztár
1.970.000,- CIB értékpapír

1      lekötött  
Összesen:    2.860.992,- Ft.

2. Költségvetési támogatás felhasználása
2003.évben költségvetési támogatásban nem részesült az alapítvány.

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
Az alapítvány a  Budapest Bank Rt. Dunaújvárosi Fiókjánál vezet folyószámlát (2003 dec.: 
781.000,- ); lekötött betéttel nem rendelkezik; 
valamint 1.970.000,-Ft értékben befektetési jeggyel 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 
tankönyvtámogatásra  fizetett  2003-ban:  7.610,-Ft-ot  1  fő  tanuló  részére;   és  sikeres 
nyelvvizsga után vizsgadíj finanszírozása 1 fő részére: 6.400,-Ft.

5. Kimutatás a kapott támogatásokról
A 2002.októberében befolyt SZJA 1%-a 734.249,- volt, melyet az alapító okiratban szereplő 
tevékenységeink  kiadására  használtunk  fel  2003.évben:  intézményi  eszközfejlesztésre, 
hangosításhoz  szükséges  berendezések  beszerzésére,  valamint  szabadidős  tevékenységek, 
táborok, osztálykirándulások támogatására használtunk fel. 



Ezen kívül a KERINTECH KFT  50.000,Ft-os támogatásban észesítette alapítványunkat, a 6.b 
osztály céltámogatásként osztálykirándulásra 44.921,-Ft-ot kapott.
 
A 2003.évi sportbál bevétele 161.000,-Ft-tal 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 2003.évben a következő területen nyújtott 
támogatást a Vasvári Pál Általános Iskolának:
- Eszközfejlesztés:  iskolai  hangosításhoz  szükséges  erősítők,  hangfalalk,  mikrofonok, 

keverőpult beszerzése.
- Szabadidőstevékenységek  támogatásához:  sítábor,  sporttábor,  zöldtábor,  nyelvi  tábor, 

kitűnő tanulók jutalom tanulmányi kirándulása, osztálykirándulások.

„A Vasváris Gyermekekért Alapítvány” a 2003.évben is az 
alapító okiratban megfoglamazott célok megvalósítása érdekében fáradozott, 

bevételeit ezen feladatok ellátására fordította.

2004. március

Rozmán Sándorné s.k. Kovács Tamás s.k.
           Könyvelő Kuratórium elnöke


	        Össz: 2.621.628,-				Vasváris Alap.tavaszi pály.	     	       550.000,-

