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1.
Közhasznú egyszerûsített beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)                                                                                           adatok E/Ft-ban

A.                  Befektetett eszközök
                      I.       Immateriális javak 

II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök      

B.        Forgóeszközök
I. Készletek 
II. Követelések 
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök 839

Eszközök összesen 839

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
C. Saját tõke 124

I. Induló tõke/Jegyzett tõke   15
II. Tõkeváltozás/Eredmény 109
III. Lekötött tartalék
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl (közhasznú tevékenységbõl)
V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbõl

D. Tartalék 715

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek

Források összesen 839



A közhasznú egyszerûsített beszámoló közhasznú eredménylevezetése

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 1.219 E/Ft
I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 1.219  E/Ft

1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás
a) Alapítótól
b) központi költségvetésbõl     578 E/Ft
c) helyi önkormányzattól
d) Egyéb    565 E/Ft

2. Pályázati úton elnyert támogatás                                                         75 E/Ft
3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel           1 E/Ft

II. Pénzbevételt nem jelentõ bevételek

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)-
1. Pénzügyileg rendezett bevételek
2. Pénzbevételt nem jelentõ bevételek

C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)                                                               1.219 E/Ft
D. Pénzbevételt nem jelentõ bevételek (A/II+B/2)
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 1.095 E/Ft

1. Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások                  1.095 E/Ft
2. Ráfordítást jelentõ eszközváltozások 
3. Ráfordítást jelentõ elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthetõ kiadások

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)
1. Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások
2. Ráfordítást jelentõ eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentõ elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthetõ kiadások

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (± 1 ± 2)                                                           124 E/Ft
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye                   124 E/Ft
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye

H. Nem pénzben realizált eredmény (± 1 ± 2)
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3)
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3)

I. Adózás elõtti eredmény (B/1-F/1)± H/2
J. Fizetendõ társasági adó
K. Tárgyévi eredmény

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 124 E/Ft
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)



Tájékoztató adatok
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegû ráfordítások
                     1.    Bérköltség                                                                    Nem volt
                            ebbõl:    -    megbízási díjak
                                          -    tiszteletdíjak

2. Személyi jellegû egyéb kifizetések                            Nem volt
3. Bérjárulékok                                                               Nem volt

B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegû ráfordítások   357 E/Ft
C. Értékcsökkenési leírás                                                       Nem volt
D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások                           738 E/Ft
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)  Nem volt
F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1 % összege   578 E/Ft

2. A költségvetési támogatás felhasználása:

Az alapító okiratban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében használta fel az
alapítvány az alábbiakban részletezettek szerint.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Közhasznú tevékenység bevételei
           Egyéni támogatóktól származó bevétel                                                 26 E/Ft
           Egyéb támogatóktól származó bevétel 614 E/Ft
           Adó 1%-ból származó bevétel 578 E/Ft
           Kamat                                                                                                     1 E/Ft

Közhasznú tevékenység kiadásai
Hirdetés 1 % felajánlásról és felhasználásról     46 E/Ft
Külkapcsolatok támogatása, tanulók nyelvtanfolyamához
útiköltség hozzájárulás, szakmai tevékenység segítése                                  271 E/Ft
Sport- és tanulmányi versenyek utiköltsége, nevezési díja                             124 E/Ft
Tanulóknak jutalomkönyvek beszerzése                                                         221 E/Ft 
Sport és tanórán kívüli szabadidős tevékenységhez 
eszközvásárlás, korszerűsítés 323 E/Ft
Sport- és egészségnap népszerűsítése   22 E/Ft
Képességfejlesztő eszköz beszerzése   20 E/Ft
Kulturális örökség megóvása érdekében könyv váráslás   14 E/Ft
„Kiváló Zrínyis Diák” kitüntetésekre (4 fő)                                35 E/Ft 
Bankköltség   19 E/Ft

4. A cél szerinti juttatások kimutatása:

Az alapító okiratban szereplő fő célok közül 2008. évben az alábbi feladatok valósultak 
meg.: 
- a tanulók tanórán túli bel- és kölföldön megvalósuló idegennyelv gyakorlásának 
költségeihez 271 ezer Ft támogatást nyújtott.
- a tanulók tanórán kívüli sport és szabadidős tevékenységét, képességfejlesztését 447 
ezer forinttal támogatta
- a tantestület javaslata alapján átlagon felüli kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók 
könyvvel való jutalmazása 221 ezer Ft
4 fő „Kiváló Zrínyis Diák” tárgyjutalomban részesült 35 ezer  Ft értékben



5. A   központi   költségvetési    szervtõl,   az   elkülönített   állami   pénzalaptól,  a  helyi
Önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól,a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitõl kapott támogatás mértéke:

Adó 1%:                                                                                                          578 E/Ft
Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól
pályázat útján nyert támogatás   75 E/Ft

6. A közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek nyújtott juttatások értéke,illetve
összege:                                                                                                              0 E/Ft     

7.A közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi beszámoló:

A „Nagykanizsa Zrínyi Miklós Általános Iskoláért  Alapítvány”-t az Alapító 1992. október 
27-én alapította. 
A  Zala  Megyei  Bíróság  2000.  október  10-én   közhasznú  fokozat  szerinti  jogállásúnak 
minõsítette.

Az  alapítvány fõbb célkitûzései:
- Az  arra  érdemes  és  szociális  helyzetüknél  fogva  rászorult  tanulók  eseti  ösztöndíjjal 

történő anyagi támogatása, tehetségük kibontakoztatása érdekében
- Az  iskola  számítógépparkja  bővítésének  és  javításának  eseti  finanszírozása  annak 

érdekében, hogy a tanórán túli tehetséggondozás ezen a téren is megvalósuljon.
- A  tanulók  tanórán  túli  bel-  és  külföldön  megvalósuló  idegennyelv  gyakorlásának 

költségeihez  (külföldről  nyelvgyakorlás  céljából  ideérkező  külföldi  tanulók  szállás, 
étkezés,  ellátás  és  utazási  költségeihez,  valamint  a  külföldre   nyelvgyakorlás  céljára 
kiutazó  magyar  tanulók  utazási,  étkezési  és  ellátási  költségeihez)  eseti  hozzájárulás 
biztosítása a meglévő külföldi kapcsolatok tovább építésével.

- A  tanulók  tanórán  kívüli  sporttevékenységének  támogatása,  a  bel-  és  külföldön 
megvalósuló diáksport  rendezvények költségeihez (  a versenyző   tanulók utaztatási, 
étkezési,  ellátási,  továbbá  a  versenydíjak  beszerzési  költségeihez)  való  esetenkénti 
hozzájárulás.

- A tantestület javaslata alapján átlagon felüli kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók eseti 
ösztöndíjban való részesítése.

Az alapítvány célja továbbá a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló 
szociális  tevékenység,  családsegítés  és  időskorú  pedagógusok  gondozásával  kapcsolatos 
tevékenységek  végzése;  valamint  nevelés,  oktatás,  képességfejlesztés  és  ismeretterjesztés; 
továbbá kulturális tevékenység és kulturális örökség megóvása, környezetvédelem, illetőleg 
ezeket  népszerűsítő  tárgyak,  kiadványok,  könyvek  szerkesztése,  fordítása,  kiadása  és 
árusítása, valamint terjesztése, továbbá előadások és bemutatók szervezése, megtartása.



Az   alapítvány   céljai    elérése  érdekében  a  rendelkezésre   álló   anyagi    források 
segítségével  a maga által  szervezett  tevékenysége  révén közvetlen módon törekszik  céljai 
megvalósítására.
Alapítvány által nyújtott támogatások közül 2008.évben az alábbiakat emelem ki:

- A   külkapcsolatok  ápolására,  a  tanulók  tanórán  túli  bel-  és  külföldön  megvalósuló 
idegennyelv gyakorlásának   költségeihez 271.000 Ft támogatást nyújtott.

- A tanulók tanórán kívüli sport- és szabadidős tevékenységének  segítésére 323.000 Ft 
támogatást nyújtott.

- A  tantestület  javaslata  alapján  átlagon  felüli  kimagasló  teljesítményt  nyújtó  tanulók 
könyvvel való jutalmazása 221.000 Ft értékben. 

         4 fő „Kiváló Zrínyis Diák” tárgyjutalomban részesült 35.000 Ft értékben.

Az alapítvány induló vagyona az év elején  715.025 Ft volt, az év végén 839.041 Ft.

Nagykanizsa, 2009. május 22.

A Nagykanizsa  Zrínyi  Miklós  Általános  Iskoláért  Közhasznú  Alapítvány   Kuratóriuma 

2009. .......................................................-i ülésén elfogadta a 2008. évi tevékenységről készült 

közhasznúsági jelentést.

                                                                                                      Horváth Gyula   
                                                                                                  a kuratórium elnöke


