Közhasznúsági melléklet
2013 év
adatok ezer Ft-ban

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
Az Iskoláért Közalapítvány
2376 Hernád Köztársaság u 47
Cégj.száma: 12.Pk.62601/1993/16
18675081-1-13
Sasné Kovács Mónika

név:
székhely:
bejegyzı határozat száma:
nyilvántartási száma
képviselı neve

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A hernádi Általános Iskola tárgyi fejlesztése, tanulók magasabb szintő tanulmányi ösztönzése, iskolai tábozozások, kirándulások támogatása

3.Közhasznú tevékenységek bemutatása( tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,jogszabályhely:
a közhasznú tevékenység célcsoportja
közhasznú tevékenységbıl részesülık száma:
a közhasznú tevékenység fıbb eredményei

nevelés, oktatás

Nonprofit Szervezet
iskola tanulói
365 fı
iskola tanulói tudnak táborozni,fejleszthetik egyedi képességeiket

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Pénzeszköz

vagyonelem értéke
7342

Felhaszálás célja
alaptevékenység céljára

Elızı év (1) 2012
310
165

Tárgyév (2) 2013
310
165

Elızı év (1) 2012
0
0
0

Tárgyév (2) 2013
0
0
0

0

0

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
cél szerinti juttatás megnevezése
Iskola tanulóinak díjazása
Iskola által szervezett táborok támogatása

6. Vezetı tisztségviselınek nyújtott juttatás
Tisztség
képviselı
kuratóriumi tagok
könyvelı

A. Vezetı tiszségviselıknek nyújtott juttatás összesen

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel
ebbıl

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásról szóló 1996 évi CXXVI.törvény alapján átutalt összeg
D. közszolgáltatási bevétel
E. normatív támogatás
támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
H. összes ráfordítás ( kiadás)
I. ebbıl személyi jellegő ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. S szervezet munkájában közremőködı közérdekő önkéntes tevékenységet

Elızı év (1) 2012

Tárgyév (2) 2013

1178

1483

197

310

0

0

0

0

0

0

981

1173

494

490

0

0

475

475

684
5

993
5

Erıforrás-ellátottság mutatói
Ectv.32§ (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000 .-Ft]
Ectv.32§ (4) b) [K1+K2>0]
Ectv.32§ (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25]

Mutatók teljesítése
igen
igen
nem

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv.32§ (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02]
Ectv.32§ (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5]
Ectv.32§ (5) c) [(L1+L2)/2>10 fı]

Mutatók teljesítése
igen
igen
nem

Hernád, 2014.01.14.
Sasné Kovács Mónika
képviselı

