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1./ AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 
 
Az „ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT ” nevű 
Alapítvány /továbbiakban: Alapítvány/ magánszemélyek kezdeményezéséből 
jött létre 1998.-ban, melyet a Fővárosi bíróság az 1998.02.26.-án kelt 
9/Pk.61.155/1997/2 sz. határozatában 7023 számon vett nyilvántartásba. 
 
Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezetté minősítette az alábbi 
célkitűzések és tevékenységek megvalósításának figyelembevételével. 
 
Az Alapítványnak az Alapító okirata szerint a célja: 
 

- az iskola oktató- nevelő tevékenysége feltételeinek javítása, támogatása, 
- az oktatáshoz szükséges eszközök korszerűsítése, 
- a hátrányos helyzetű tanulók felzárkózásának segítése, 
- az iskolában a humánműveltség fejlesztése, 
- az egészséges életmódra, szabadidő kultúrált eltöltésére nevelés, 
- idegen nyelv elsajátításának támogatása, stb. 

 
Az Alapítvány nyílt, ahhoz bárki csatlakozhat. 
 
Az Alapítvány bevételei a következő forrásokból származhatnak: 
 

- szülői támogatásokból, 
- bármilyen adományból, 
- az iskolától kapott támogatásból, 
- a közhasznú tevékenység eredményéből, 
- felajánlott szja 1 %-okból. 

 
Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai: Utassy Andrea 
                                                               Csáki Viktória 
                                                               Bíró Katalin 
                                                               Szajda Szilveszter 
                                                               Balázsovicsné Szíj Judit 
 
2./ AZ ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI SZÁMSZAKI SZÁMVITELI  
     BESZÁMOLÓJÁNAK  SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉSE  
 
Az Alapítvány a tárgyév gazdasági eseményeit a számára törvényileg előírt 
egyszeres számvitel szabályainak megfelelően Naplófőkönyv vezetésével rögzíti 
a könyveiben, és mutatja ki a „közhasznú egyszerűsített beszámoló”-jában. 



Könyvvezetése az egyszeres /pénzforgalmi/ könyvvitel szabályai szerint 
történik, az ÁFA elszámolásának tárgyi adómentes elszámolását valósítja meg. 
 
Könyveit a tárgyévben – külső, főfoglalkozásban könyveléssel foglalkozó cég 
/Haj-RÁ AUDIT Kft 1068 Budapest Szondi u. 102./ megbízásával - 
számítógépes program segítségével vezette, amely a beszámoló elkészítéséhez 
szükséges analítikus nyilvántartásokat is előállítja. 
 
I./ A mérleg adatainak bemutatása: 
 
a./ ESZKÖZÖK összetételének alakulása /eFt ill. %/: 
Megnevezés előző év tárgy év Változás  megoszlás 

Forgóeszközök 
Ebből: 
Készletek 
Pénzeszközök 

   5.592 
 
       - 
  5.592 

   5.404 
 
        - 
   5.404 

    96,6 
 
     - 
    96,6 

     100,0 
 
         - 
     100,0 

 
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 

 
  5.592 

 
  5.404 

 
     96,6 

 
     100,0 

Az Alapítvány összes eszköze csak forgóeszközökből állt. 
 
A forgóeszközök kizárólag a fordulónapon meglevő pénzeszközök összegét 
tartalmazza, melyek a banki pénzeszközökből /5.340 eFt/, valamint a 
házipénztár 64 eFt összegű fordulónapi záró egyenlegéből tevődött össze. 
 
Az Alapítvány összes eszköze az előző évihez képest 3,4 %-kal csökkent, ami a 
fordulónapi pénzeszköz alakulását mutatja. 
 
b./ A FORRÁSOK összetételének alakulása /eFt ill. %/: 
Megnevezés előző év tárgy év változás megoszlás 

Saját tőke 
Ebből: 
Induló tőke 
Tőkeváltozás 
Tárgyévi eredmény 

  5.069 
 
       37 
  4.679 
     353 

   4.744 
 
       37 
  5.071 
    -364 

    93,6 
 
  100,0 
  108,4 
 -103,1 

     87,8 
 
       0,7 
     93,8 
     - 6,7 

Kötelezettségek 
Ebből: 
Rövidlejáratú kötelezettségek 

     523 
 
    523 

     660 
 
     660 

  126,2 
 
  126,2 

     12,2 
 
     12,2 

 
FORRÁSOK ÖSSZESEN: 

 
  5.592 

 
  5.404 

 
     96,6 

 
   100,0 



 
Az Alapítvány saját tőkéje 6,4 %-kal csökkent az előző évhez képest, ami a 
tárgyévi mérleg szerinti eredmény /-364 e Ft összegű veszteség/ realizálásának a 
következménye. 
 
Ez az eredmény  -103,1 %-a  az előző évben realizáltnak, így a saját tőke az 
összes forrásnak 87,8 %-át teszi ki. 
 
A saját tőkének 93,8 %-át teszi ki a tőkeváltozás mérleg sora, amely a korábbi 
évek felhalmozott pozitív eredményét tartalmazza. 
 
Az Alapítvány kötelezettségei 26,2 %-kal  nőttek, mivel a kapott szja 1 %-ból 
kisebb arányban tudtak  felhasználni  a támogatott célokra, az év végéig így 26,2 
%-kal magasabb összeg maradt meg a kötelezettségek között.  
 
A kötelezettségek mérleg sora teljes egészében a költségvetéstől kapott szja 1,0 
%-ok még fel nem használt részét tartalmazza a számviteli előírásoknak 
megfelelően. 
 
II. Az eredmény-levezetés adatainak bemutatása:  
 
a./  A BEVÉTELEK összetételének alakulása /eFt ill. %/: 
 

Megnevezés előző év tárgy év változás  megoszlás 

Összes közhasznú tev.bevétele 
Ebből: 
Pénzügyileg rendezett bevétel 
Ebből: 
  Közhasznú támogatás 
  Egyéb kapott támogatások 
  Közhasznú tevék. bevétele 

  1.785 
 
  1.785 
 
  1.626 
         9 
     150 

 1.079 
 
 1.079 
 
     875 
       77 
     127 

     60,4 
 
     60,4 
 
     53,8 
   855,6 
     84,7 

    100,0 
 
    100,0 
 
      81,1 
        7,1 
      11,8 

 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 

 
 1.785 

 
 1.079 

 
     60,4 

 
    100,0 

 
Az Alapítvány összes bevétele 60,4  %-a az előző évinek, mivel a kapott szja 
1%-okból bevételként elszámolt – így támogatásként felhasznált - összeg 53,8 
%-a az előző évben elszámoltnak /a fel nem használt része a kötelezettségek 
között szerepel/. 
 
A pénzbetétek után kapott kamat bevételek is 15,3 %-kal csökkentek az előző 
évhez képest. 



 
Az egyéb kapott támogatások összege ebben az évben /szülői és iskolai/ 855,6 
% az előző évihez képest, melyet teljes egészében felhasznált az alapítvány a 
különböző célok támogatására.  
 
A kapott 1%-ok összege 74,3 %-a az előző évinek, ami jelentősen kevesebb 
mint  az előző évben volt. 
 
A fentiekben leírtak együttes hatása látható a közhasznú működés címén kapott 
támogatások során szereplő összeg / 875 eFt/ alakulásából, melynek: 
 
      77,8 %-a a bevételként felhasznált szja 1 %-ok, 
      22,2%-a a szülőktől ill. egyéb adományozóktól kapott támogatás  
 
b./ A RÁFORDÍTÁSOK összetételének alakulása /eFt ill. %/: 
 
Megnevezés előző év tárgy év változás  megoszlás 

Közhasznú tevékenység ráfordításai 
Ebből: 
Anyagjellegű ráfordítások 
Egyéb ráfordítások 

  1.432 
 
  1.415 
       17 

   1.443 
 
   1.420 
        23 

   100,8 
 
   100,4 
   135,3 

     100,0 
 
       98,4 
         1,6 

RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:   1.432    1.443    100,8      100,0 

 
Az Alapítvány ráfordításai – a működés költségeit kivéve - kizárólag közhasznú 
célú kiadásnak minősülnek, melynek összege 0,8 %-kal nőtt az előző évhez 
képest. 
 
Az összes kiadásnak alig 1,6 %-a az egyéb ráfordítás – ami a bank költségeket 
jelenti – a többi kiadás anyagjellegű ráfordításnak minősül. 
 
Az anyagjellegű ráfordításokból 13,2 %-ot tesz ki a működés költsége, és 86,8 
% a különböző kifizetett támogatás összege. 
 
Ez utóbbiak összege 0,6 %-kal csökkent az előző évhez képest, ami elsősorban  
a kifizetett támogatások  alakulásának  a  következménye. 
 
A fordulónapig ki nem osztott, de támogatási célra fenntartott összegeket az 
alapítvány a mérlege kötelezettségeinek sorában tünteti fel. 
 
 
 



 
c./ Az EREDMÉNYEK  összetételének alakulása /e Ft ill. %/: 
 
Megnevezés előző év tárgy év változás megoszlás 

Összes bevétel    1.785    1.079      60,4      100,0 

Összes ráfordítás    1.432    1.443    100,8       133,7 

Tárgyév pénzügyi eredménye 
Ebből: 
Közhasznú tevékenys. eredménye 

      353 
 
      353 

     -364 
 
     -364 

   -103,1 
 
   -103,1 

       -33,7 
 
       -33,7 

Tárgyév közhasznú eredménye       353      -364    -103,1        -33,7 

 
Az Alapítvány pénzügyi eredménye -103,1 %-a az előző évben realizáltnak, 
mivel a bevételek jelentős mértékben csökkentek  míg  a ráfordítások nöttek (0,8 
%-kal). 
 
Tekintve, hogy az Alapítvány nem profit érdekelt, hanem non-profit szervezet, 
látható, hogy ebben az évben is – a lehetőségeivel arányos -  támogatást nyújtott 
az érintetteknek, amely 0,6 %-kal  kisebb mint az előző évben volt. 
 
A pénzügyi eredmény teljes egészében a közhasznú tevékenységből, és a kapott 
támogatásokból származott, vállalkozási tevékenységet az alapítvány nem 
folytatott. 
 
A fentiekből következően az Alapítványnak adófizetési kötelezettsége nem 
keletkezett, így a mérleg szerinti eredménye azonos a teljes közhasznú 
eredményével. 
 
3. KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL ÉS 

AZOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL. 
 
Az Alapítvány a tárgyév folyamán összesen 1.079 eFt bevételt realizált, melyből 
875 eFt a kapott támogatások,  127 eFt a pénzbetétek kamataiból, 77 eFt pedig 
az egyéb kapott adományokból ill. a közhasznú tevékenységből származott.  
 
A  bevételként elszámolt kiosztott támogatások a következő forrásokból 
származtak:   -   szülői ill. tanulói befizetések        24 eFt 
                      -   szja 1 %-okból                            681 eFt 
                      -   Szimba bizt.                                170 eFt 
                      -   egyéb adományokból                    77 eFt 
                      -   banki kamatokból                       127 eFt 
                                     Összesen:                      1.079 eFt 



A kapott szja 1 %-ok összegéből  a  következő közhasznú célú kifizetéseket 
eszközölte az Alapítvány: 
 
   -   sí táborok támogatása                                                      115 eFt 
   -   tanulmányi kirándulások támog. Olaszo.                        150 eFt 
   -   tehetség napok támogatása                                              129 eFt 
   -   Berlin-i kirándulás támogatása                                        245 eFt   
  -   gólyatábor támogatása                                                        10 eFt 
  -   tanulmányi versenyek támogatása                                      16 eFt 
  -   Egressy napok támogatása                                                  16 eFt 
                             Összesen:                                                    681eFt 
                          
A meglevő pénzösszegeiből a következő támogatásokat fedezte az Alapítvány: 
 

-  Euroteens Bécs-i kirándulás támog.                                60 eFt 
- Honvédelmi oktatás támogatása                                     300 eFt 
- tehetség napok támogatása                                               48 eFt 
- tanulmányi versenyek                                                       88 eFt 
- sport versenyek                                                                   7 eFt 
- gólya napok                                                                       50 eFt 

                   Összesen:                                                     553 eFt 
Pénzügyileg rendezett összes támogatás:                        1.234  eFt 
 
A költségvetéstől kapott szja 1 %-ok állományának alakulása a következő volt: 
 
Előző évről fel nem használt /nyitó egyenleg/          524 eFt 
Tárgyévben kapott összegek                                     817 eFt 
Tárgyévben kifizetett támogatások                           681 eFt 
Következő évre átvihető keret /záró egyenleg/         660 eFt 
 
A költségvetéstől kapott – a tárgyévben pénzügyileg ki nem fizetett - összegeket 
a számviteli előírások szerint a beszámolóban a kötelezettségek között található. 
 
Az Alapítvány által elszámolt /1.443 eFt/ összes kiadásból 1.234 eFt volt a 
kifizetett támogatás, és 209 eFt a működéssel kapcsolatban kifizetett költség – 
ami a könyvelés, az ügyvédi  valamint a posta és nyomtatvány költségeket,  
valamint a banki költségeket tartalmazza. 
 
Az Alapítvány tisztségviselői e tevékenységükért semmiféle díjazásban nem 
részesültek. 
 
Budapest, 2012. május 10.                                       Utassy Andrea 
                                                                                Kuratórium elnöke 


