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Tisztelt Cím!

Tárgy: beszámoló 2018. év

Hivatkozva az 35012011. (XII.30.) Korm. rendeletben foglaltakra a Gyermekeink Jövőjéért
Alapítvríny Za|aegerszeg Landorhegyi út 12. a 2018. évről sző|ő pénzügyi és számviteli
beszámolój át az a|ábbiak szerint teszi meg:

a.) Számviteli beszrímoló
Jelentésünkhöz mellékeljtik az Alapítványi Besziímoló 1 példrínyát. Az Alapítvrányi
vagyon 2018. évben |05.I32,- Ft-al növekedett. A zavarta|anműködés mellet, néhríny
hagyományos cél is megvalósult. A Szülői Munkaközösség 2018. évben jelentős
ö sszeg gel támo gatta az a|apítv ányt.

b.) Költségvetési trímogatás felhasználása
Alapítvanyunk 2018. évben költségvetési támogatásban nem részesült. AzSZJA
I %-bőI befoly összeg 408.633.- Ft volt, melynek fe|haszná|ásér6l"u a|ábi'biak szerint
szétmolunk el.

ELszAMoLÁs zota. ev
szJA 1%-ábrlátutalt tsszeg 408 633 Ft

dátum
könyve|ési
hivatkozás megnevezés összeq

30.auq 42. KÖnvvuta|vánVok orsz. Versenvekért 187 000
15 ' i Ún 41. Könvvuta|vánvok orsz' Versenvekért 4 000
12.iÚn 30. Könvvuta|vánvok orsz. Versenvekért 63 000
10.mái 8. Ta|ent Show - írószerek 20 000
10.mái 9. "Landor Napok" versenvek kto. 26 520
í0 'mái í0 . "Pais anvanvelvi versenv"kto 18 930

01 ' i Ún 12.
Tan. Kirándu|ás 3.a, és 3.c Tóthné B.
Judit 20 000

01 . i Ún 24. tan. Kirándu|ás 6.c és 7.b Németh R 20 000
01 . iún 25. tan. Kirándu|ás 8.c és 8.b Rónvainé 20 000
01 . i Ún 26. tan' Kirándu|ás 6.b Németh szi|via 10 000
0.1 . iún 27. tan. Kirándu|ás 2.c oroszné 10 000
01 . i Ún 28. tan. Kirándu|ás 6'a Bacsa Iné 10 000

osszesen 409 450



c.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások:

G ye rm e ki n k J övŐjéé rt Al a p ítv á nv
forgó

eszköz

sorszam meonevezés 2018. év
megosz|ás

%
2017  '  év
e|őző év

I Nyitó vagyon 2018'0' l .0'1-én
eIszámo|ási betétszám|án 1 797 544 78.22% 2 008 517
oénztárban 540 0,02% 101485
|ekötÖtt betétben 500 000 21 . 76% 500 000
összesen 2298 084 100.00% 26',10 002

i l. Vagyon növekedés ( támooatások)
E|őző évi fÜggő kiadás meqtérÜ|ése
SZJA í %-bó| 408 633 35.72% 439 038
SZM támoqatás 700 000 61,20%
Társaságok és maoánszem. Műk. és cé|Ú tám. 35 000 3,06% '140 000
He|yi tnkorm ánvzattámoqatása oá|vázat aIaoián 0,00%

Kamat bevéte| 237 0,02% 231
20í8. Évi bevéte|ek I 143 870 100.00% 579 269

osszes forrás 3 44,l954 0 3 189 271

i l t . Kiadások (vagvon felhasználád részletezése:
ku|turá|is progr. + kirándu|ás tanulóknak 245 000 26,46% 330 000
TanuImányi versenVek és sportversenv kto 85 450 9.23% 67 220
Egyéb szakmai anyag (fotó szakkör, sportmez,

tintapatron... ) 341 500 36,88% 96 943
FeiIesztés támoqatás isko|ai 0.00% 0
Tanulmányi és sportversenV eredm. iutalma 254 000 27,430/0 285 000
Sporto|ó tanu|ók szoc. Támoqatása 0,00% U

Szervezet cé|ja szerineti kiadások összesen 925 950 100,00% 779 163
Cé| szerinti kiadások aránva gg,{4%

FÜggő kiadás - e|ó|eq 0,00%
Szerevezet működtetéséveI kapcso|atos kiad. 112  788 12.57% 112 024
2018. Évi Összes kiadás í 038 738 í00'00% 891 187
201B. december 31 '-én
Zárő egyenleg - alapítvánVi vaqvon 2 403 216 100,00% 2298 084
ebbő| - e|számo|ásoi betétszám|a '1 900 616 78.22% 1 797 544

- pénztár 2 600 0.02%o 540
- |ekÖtött betétben 500 000 21.76% 500 000

VAGYoN VÁLTozÁsA 105 132 0 - 311  918



Központi költségvetési szervtől, állami pénzalapoktól, 2018. évben az a|apítvány nem
kapott támogatást.

2018. évben kapott működési támogatás összesen : 35.000 Ft
- RE-BAT Nonprofit Kft. (elemgyűjtés)
- Za|aegerszeg Városi Te|evíziő

5.000.-
30.000.-

f.) A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke.
Alapítvanyunk vezető tisztségviselői trírsadalmi munkáb an végzik feladatukat , 20|8.
évben sem tiszteletdíjat, és más jutatást sem vettek fel.

g.) Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.

Az A|apítvány kuratóriuma 2018. évben egy alkalommal tartott ülést, melyen elsősorban a
benyújtott tiámogatási kérelmek értékelése történt meg, és terv készült a targy év további
feladataira vonatkozóan. A kuratórium tagjai tekintetében személyi vá|tozást is történt.
Jónás Csabáné lemondott a kuratóriumi tagságáről és a kuratórium elnöke pozícióról is. A
tagok helyette Mátai Ferenc jelölését fogadtak el.
A meghozott döntésekről részletes jegyzőkönyv készü|t. Határozat született a tanulmányi
kirándulások osztályonkénti egységes támogatásáról. A kuratórium fonntartotta e|őző évi
határozatát a kerékpártároló építésének támogatásaról is.
A kuratórium tevékenységét a Belső szabá|yzatban megfoga|mazottak szerint végezte. Az
iskola igazgatőja, aki kuratóriumi tag, SZM ülésen és tantestületi értekez|eten részletes
tájékoztatást adott az alapítvány gazdá|kodásaról és pénzügyihe|yzetérő|. Ezen túlmenően

. az iskola honlapjan megtekinthető az a|apítvány pénz;Jrgyi és számviteli beszárnolója, és. itt
adunk tájékoztatást, a kuratórium döntéseiről, a támogatások odaítéléséről.
(www.landorhegyi.hu)
2018. évben a benyújtott kérelmek alapján szakmai célok' és hagyomány.teremtő
programok tiámogatásiíról döntött a kuratórium. A beérkezett pá|yánatok közül mindegyik
kapott trímogatást. 2018. évben is a kulturális programok iskolai események
megrendezése élvezett elsőbbséget következő célokra:

-,,Landor'' napok alsós tanulmányi versenyek
- Talent show

' - Pais Dezső emlékére anyanyelvi verseny
Frild napja

A tanulmányi kirándulások és kulturális programok támogatására 245.000.- Ft-ot
biztosított az alapítv ány .
20l8. évben az iskolai mosdók felújításahoz 300.000.- Ft-aljárult hozzáa kuratórium.
Az országos tanulmányi és sportversenyeken első 10 helyen végzett tanulók ós felkészítő
tanáraik részesültek még elismerésében a kuratórium döntése a|apjén, összesen 254.000 Ft
értékben.
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