
 

  
KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 

 

            Az Iskoláért Közalapítvány 
2020 évi egyszerűsített éves beszámolójához 

 
 

1. A civil szervezet bemutatása 
  
Az Iskoláért Közalapítvány 
 
a Budapest Környéki Törvényszék 12 PK 62601/1993/16 számú végzésével 

 13-01-62404 számon vette nyilvántartásba. 
 
Az egyesület székhelye: 2376 Hernád Köztársaság utca 47. 
 
Adószám 18675081-1-13 
 
Az Iskoláért Közalapítvány - közhasznú civil szervezetként- 2012.január 1-től 
 
kettős könyvvitel vezetésére kötelezett a 2011.évi CLXXV. törvény előírásai 
 
alapján.  Éves beszámolóját a többszörösen módosított 2000.évi C. törvény, valamint a 
 
479/2016. (XII. 28.)korm. rendelet alapján készíti el. 
 
Az alapítvány célja: 
A hernádi Általános Iskola tanulóinak magasabb szintű ösztönzése tanulmányaik fejlesztésére, 
iskolai táborozások, kirándulások támogatása, valamint az iskola tárgyi eszközeinek fejlesztése. 
 
  
Tevékenységi köre: 
 
Nevelés, oktatás általános iskolás gyermekek részére. 
 
Kuratóriumi  és Felügyelőbizottsági tagok: 
  
Az Alapítvány kezelője a 5 tagból álló Kuratórium és 
Felügyelő szerve 3 tagból áll. 
 
Kuratóriumi Tagok: 
1.Petróczyné Pálffy Annamária kuratórium elnöke 
2. Miklósi Lászlóné kuratóriumi tag 
3. Katona –Kissné Déri Andrea kuratóriumi tag 
4. Ráczné Kocsis Krisztina  kuratóriumi tag 
5. Bese Sándor kuratóriumi tag 
 
Felügyelőbizottsági tagok: 
 
1.Szluka Péter Felügyelő Bizottság  elnöke 
2. Miscchlné Strupka Anikó tag 
3. Tóthné Gomola Katalin Judit tag 
 



 

 

2.A SZÁMVITELI POLITIKA FŐBB VONÁSAI: 
 
Az egyszerűsített beszámoló mérlegének előírt tagolása az egyéb 
szervezetnél az 1. számú melléklet a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez alapján készült 
 
Az egyszerűsített beszámoló eredmény levezetésének előírt tagolása az 
egyéb szervezetnél a 2. melléklet a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez alapján készült 
 
Az üzleti év időtartalma megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az 
üzleti év december 31.-e. 
 
A beszámoló elfogadási ideje: 2021.01.21. 
 
Az Iskoláért közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
Az Alapítvány vagyonát induló vagyona és bevételei, valamint az alapító okirat szerinti ráfordítások 
képezik. 
 
 

2.1. A könyvvezetés módja 

Az Iskoláért Közalapítvány könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.  

2.2. Könyvvezetés pénzneme 

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer 

forintban kerülnek feltüntetésre. 

2.3. A beszámoló elkészítéséért felelős 

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes 

szakképesítéssel rendelkezik, a tevékenység ellátására jogosító PM. engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik.  

A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, igazolványának száma: Kopányiné Balla Ildikó 

regisztrációs szám: PM 123744 

2.4. Könyvvizsgálat 
 
Az Iskoláért Közalapítvány nem kötelezett könyvvizsgálatra, ennek megfelelően a beszámolóban közzétett 
adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 
 
 

2.5. Értékcsökkenési leírás elszámolása 

Értékcsökkenési leírás módja 

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből 

adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték 



 

figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az 

értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik. 

3.Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
3.1 A tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsök kenésének alakulásai: 
 
Bruttó érték változás 2020 évben                      

   
 

   
adatok e. Ft-ban 

megnevezés nyitó érték növ. érték csökk. záró érték 

megnevezés nyitó érték növ. érték csökk. záró érték 

Egyéb építmények 1992 0 0 1992 

Berendezések, 
felszerelések 

1301 365 0 1666 

Összesen   3293 365 0 3658 

      

      Értékcsökkenés változása 2020 évben              
   

    
adatok e. Ft-ban 

megnevezés nyitó érték növ. érték csökk. záró érték 

Egyéb építmények 290 193 0 483 

Berendezések, 
felszerelések 

379 219 0 598 

Összesen   669 325 0 1081 

      

      Nettó érték alakulása 2020 évben                            
   

    
adatok e. Ft-ban 

megnevezés bruttó érték záró écs nettó érték 

 Egyéb építmények 1992 483 1509 

 Berendezések, 
felszerelések 

1666 598 1068 

 Összesen   3658 1081 2577 

  
 

3.2.Saját tőke alakulása:     

Megnevezés 
2019 Ellenőrzés 2020 Változás 

T. évi 
összetétel. 

  hatása   E Ft % 
Induló tőke 500   500 0 5,21 
Tőke 
változás/Eredmény 

8565    8782  217 91,43 

Lekötött tartalék           

Értékelési tartalék           

Tárgyévi eredmény 
alaptevékenységből 

217   323 106 3,36 

Összesen: 9282   9605 323 100 

 



 

 

 
3.3 Pénzeszközök alakulása 
 

Megnevezés 
2019 ellenőrzés 2020 változás 

T.évi 
összetétel 

31.dec hatás 31.dec     E Ft   % % 
Pénztár 1   1 0 0,00 0,01 
Bankbetétek 
Takarékszövetkezet 
Hernád 

6657   7027 -316 1000,00 99,99 

Összesen: 6658   7028     100 

 
 
 
 
4. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:   
 
 
 
 
4.1 Az alapítvány bevételének összetétele:  
 

Megnevezés 2019 2020 Változás 
T. évi 

összetétel. 

adatok e. Ft     E Ft % % 

            
közhasznú 
tevékenység 
bevétele 

          

ebből SZMK 
támogatás 

827 636 -191 0,77 68,53 

ebből szja 1% 293 291 -2 0,99 31,36 

Egyéb bevétel 10 1 -9 0,10 0,11 

Összesen: 1130 928     100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4.2 Az alapítvány ráfordításainak összetétele: 
 

Megnevezés 2019 2020 Változás 
T. évi 

összetétel. 

adatok e Ft     eFt % % 

            

ráfordítások           

-anyag jellegű 80 0 -80 0 0,00 

- személy jellegű 0 0 0 0 0,00 

- értékcsökkenés 325 412 87 0,21 68,10 

Egyéb ráfordítás 
támogatás 
kifizetése 

488 181 -307 -1,70 29,92 

Pénzügyi 
műveletek 
ráfordításai 

20 12 -8 -0,67 1,98 

Összesen: 913 605   0 100 
 
 
 
 
 
 
 
5. Kapott támogatások és felhasználása: 
 
 
 
A./2020 évben az alapítvány a következőkben felsorolt támogatóktól kapott pénzbeli segítség nyújtást 
azaz támogatást: 
 
Hernád község szülői munkaközösségétől:     636.500.- Ft 
 
Vállalkozóktól kapott támogatás:                                0.- Ft 
 
B./ kapott kamatok betét után                                 700.- Ft 
 
C./ szja 1% kiutalása                                           290.506.- Ft 
 
 
5.1. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 
 
Az alapító okiratnak megfelelően az iskolások egyéni tanulmányaik díjazása   160.000.-   
 
Táborok támogatása                                                                                                  21.000.- 
 
 
 
Kifizetett összes juttatás:                                                                                           181.000.- 
 



 

 

6.Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 
 

 
Az Iskoláért Közalapítványt 1993-ban hozta létre Hernád község Polgármesteri Hivatala azzal a céllal, 
hogy a tanulóifjúságot jobb tanulmányi eredmény elérésére ösztönözze, valamint a táborokban való 
részvételt megkönnyítse. 
A működés az alapító okiratnak megfelelően történik. Az alapítvány kuratóriumának tagjai díjazásban 
nem részesülnek, segítő munkájukat társadalmi munkaként végzik. 
Az alapítvány céljai elérése érdekében a rendelkezésre álló anyagi források segítségével törekszik egyre 
nagyobb juttatások kifizetésére. 
Az alapítvány alapító okirata módosításra került 2009.08.31-én, így lehetőség nyílt arra is, hogy az iskola 
egészét támogatásban részesítse .  
Az alapító okirat módosításra került még 2015.november 10-énA kuratórium tagjainak,és a Felügyelő 
Bizottság változása miatt. 
Az alapítvány vállalkozói tevékenységet nem folytat. 
Külön köszönet a szülői munkaközösségnek, mely ismételten nagy segítségünkre volt a támogatásban. 
A bevételt úgy próbálják növelni, hogy a vagyont tartós bankbetétben helyezik el, így magasabb 
kamatban részesülnek. 
2016 szeptemberében az iskolai órák szabadban történő megtartásának segítésére, az Alapítvány 
beruházott egy kültéri pavilont. A tanulók így kulturált körülmények között tudnak részt venni a 
szabadban tartott órákon. 
A beruházás értéke: 1.133.452.- Ft volt.  
2017 évben történt újabb beruházás 650.256.- Ft értékben. Az iskola használatába átadtunk a 
tornaszoba javítása céljából 5 db bordásfalat, 1 db nagyméretű tükröt és 1 db harmonikaajtót a tükör 
elé. 
2018 évben szintén történt beruházás , az iskolába vásároltunk 7 db folyosószekrényt. 
2019 évben további beruházás készült el, az iskolának  20 db padod vásároltunk. 
2020 évben A koronavírus helyzet miatt kevesebb díjazás került kifizetésre 181.000.- Ft értékben a 
tanulók és táborok részére. 
Ugyanakkor a beruházást tovább bővítettük 365.227 Ft értékben, 12 db ülőpadot vásároltunk, amit az 
iskola rendelkezésére bocsátottunk. 
 
 
2020 évi nyitó vagyon 9.281.364.- Ft-volt, záró vagyon 9.604.473.- Ft. 
 
A vagyonnövekedés oka, a szülői munkaközösség rendkívül magas pénzbeli támogatása volt. 
 

 
 
 
 
Kelt, Hernád, 2021.01.21. 
 
 
 
 
                                                                                               Petróczyné Pálffy Annamária 
                                                                                                   Kuratórium elnöke 


