
                              Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvány 
                         Közhasznúsági jelentése a 2006 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 2006-os 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 alapítvány 2005 évihez képest  1.292.817 Ft -tal több támogatást kapott, aminek oka,  
         hogy külön gyűjtést  szervezett az iskola előtti Széchenyi szobor elkészíttetésére . 
         Az APEH 1 % évenként közel azonos összeg. Ez évben 2.257.982 Ft –ot utaltak  
         december 31-ig. Ebből az összegből 2006 évben már felhasznált 293.545 Ft. 
         Magánszemélyek  és Társaságok befizetései 2.160.403 Ft, aminek része a fent említett  
         Széchenyi szoborra adott pénz. Ez közel háromszoros adomány a tavalyihoz képest. 
         A lekötött betétek kamatai is megduplázódtak : 567.422 Ft a 2005 évi 268.893 Ft-tal  
         szemben. 
           
         A befolyt bevételek is azt mutatják, hogy egyre nagyobb bizalommal vannak az  
         alapítvány  iskolafejlesztési tevékenysége iránt.  
          
         A támogatások felhasználása pályázati rendszer keretében történik, a felhasználható  
         összegről a kuratórium dönt évente két alkalommal. 
         2006 évi pályázatok kimutatása 2. számú melléklet.  
         Vásárolt eszközök listája mellékelve. 
           
         Személyi jellegű egyéb költségek tartalma a diákok részére nyújtott természetbeni  
         juttatás.  Részletezve: 559.834 Ft könyvutalvány illetve könyv, 29097 Ft sporteszköz. 
         Pénzbeli kifizetés nem történt.   
 
          Egyéb kiadások  szinte teljes egészét  a közhasznú  tevékenység érdekében felmerült  
          tételek teszik ki.( Tiroli utazás, Dortmundi cserekapcsolat, tehetséggondozás ,  
          kirándulások, tanulmányi versenyek, önképzőkör és az  eszközállomány fejlesztése) 
          Működésre fordított összeg ebből csupán 73.984 Ft, amely a folyószámlákkal   
          kapcsolatos bankköltség és a hirdetés költségei. 
    
     3./ Vagyon kimutatása 
             Befektetett eszközök Bruttó értéke :   6.997 EFT 
              2006-ban vásárolt                         :     1.983 EFT   ( Széchenyi szobor 1.744 EFT)      
                                                Nettó érték        2.056 EFT 



           
             Készletérték nulla Ft 
             Követelés     nulla Ft                                               
             Értékpapír    nulla Ft 
       
 
            Pénzeszközök: 
                Bankszámla záró állománya dec. 31.én  12.471.433 Ft, mely tartalmazza a havi 
                lekötésű  betétek állományát is 
                Pénztár záró állománya dec. 31.én    59.860 Ft 
      
         Saját tőke       12.622 EFT 
 
         Induló tőke                                           201 EFt 
         Tőkeváltozás                                   14.273 EFT 
         Tárgyévi eredmény                          -1.852 EFT  
         A tárgyévi eredményt negatív irányba befolyásolta az a tény, hogy a kapott APEH 1 %- 
         ból  1.965 EFT  fel nem használt rész nem 2006 évi bevétel. 2007 évben  használja fel  
         az  alapítvány. 
 
         Tartalék              -361 EFT 
             Ki nem fizetett szállítói számlák :   -361 EFT 
             2007 évben  kifizetett költsége lesz az alapítványnak, de 2006 évi teljesítéshez kötött 
              szolgáltatások, mint pl. zenei bérlet vásárlás, személyszállítás. 
 
         Céltartalékot nem képeztünk 
 
         Kötelezettség      2.326 EFT 
 
           APEH 1% fel nem használt            1.965 EFT 
             Szállítói tartozás                              361 EFT         
 
       
A fenti számadatokból jól látható hogy az Alapítvány jelentős vagyonra tett szert, melyet 
kizárólag közhasznú tevékenységéhez használ fel. Működésével  hatékonyan hozzájárulhatott 
a Széchényi István Gimnázium törekvéseihez. 
 
 
 
Dunaújváros,2007-05-08 
 
 
 
          Molnár Margit                                                        Szécsenfalvi László 
          megbízott könyvelő                                                 kuratóriumi elnöke   
                                                 


