
„A Vasváris Gyermekekért” Alapítvány közhasznúsági jelentése
a 2004.évi tevékenységéről

1. Számviteli beszámoló

BEVÉTELEK: KIADÁSOK:
Sportbál: 53.100,- Hirdetés: 11.018,-
Apeh 1%: 788.019,- Bankktg.: 36.192,-
Kamat: 215.009,- Sítábor: 79.800,-
Kamat: 182.694,- Vasvári: 1.210.350,-
Egyéb: 455.000,- Banki jut.: 51.341,-
Zöldtábor: 36.147,- 1.388.701,-
Pály.visszaut.: 180.652,-

1.910.621,-

Támogatók:  Nyitó bankszámlán: 777.926,-
 Tészi Bt: 150.000,-  Kötvény: 1.970.000,-
En-Invest Rt: 300.000,- 2.747.926,-
Krukk Bt. 5.000,-

455.000,-

Zárás 2004.12.31.
Budapest Bank Rt. 633.493,-
Kötvény: 520.003,-
Kötvény: 1.990.000,-
CIB Bank Rt. 126.353,-

3.269.846,-

2. Költségvetési támogatás felhasználása
2004.évben költségvetési támogatásban nem részesült az alapítvány.

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
Az  alapítvány  a  Budapest  Bank  Rt. Dunaújvárosi  Fiókjánál  vezet  folyószámlát,  továbbá 
lekötött betéttel rendelkezik 520.000,-Ft értékben, valamint 1.990.000,-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  nem  fizetett 
2004.évben. 

5. Kimutatás a kapott támogatásokról
A 2003.októberében befolyt SZJA 1%-a 880.135,- volt, melyet az alapító okiratban szereplő 
tevékenységeink kiadására használtunk fel 2004.évben: intézményi eszközfejlesztésre: 
digitális zsúrkocsi, multimédiás eszközök, videofilmek, kerékopárok, játékok, térképek; sí-, 
sport-, és zöldábor támogatására, osztálykirándulásokra és tanulmányi versenyek nevezési 
díja. 
Ezen kívül cégek és magánszemélyek külön nem támogattás alapítványunkat.



A 2004.évi sportbál bevétele, mely 203.100,-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 2004.évben a következő területen nyújtott 
támogatást a Vasvári Pál Általános Iskolának:
- Eszközfejlesztés: térképek, táblakörő, mágnesrúd, rolósvászon, videofilmek, kerékpárok, 

CD-s  rádió-magnó,  vetítőgép,  játékok  a  napközihez,  iskolabútor,  multifunkcionális 
eszközök digitális zsúrkocsihoz.

- Szabadidőstevékenységek  támogatásához:  sítábor,  sporttábor,  zöldtábor,  nyelvi  tábor, 
kitűnő tanulók jutalom tanulmányi kirándulása, osztálykirándulások

„A Vasváris Gyermekekért Alapítvány” a 2004.évben is az alapító okiratban 
megfoglamazott célok megvalósítása érdekében fáradozott, bevételeit ezen feladatok 

ellátására fordította.

2005. március

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


