Pro patria Alapítvány
5000 Szolnok, Rákóczi út 45.

Közhasznúsági jelentés
2006. évről

A.) Számviteli beszámoló
Az Alapítvány a pénzeszközeit (bevételeit- kiadásait) naplófőkönyv vezetésével tartja
nyilván.
Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel, készletekkel nem rendelkezik. A vásárolt
eszközöket költségként számoljuk el. A tulajdon és vagyonvédelem biztosítása végzett
mennyiségi nyilvántartást vezetünk
Számláját az OTP Bank Rt. vezeti.
Számlaszáma: 11745011-20048305
A számla 2006 december 31. egyenlege:

1.976.032,-Ft

Bankszámla egyenlege:

1.976.032,-Ft

Pénztár egyenlege 2006. december 31-én

9.892,-Ft

Eszközök összesen:

1.985.924,-Ft

Az alapítvány induló tőkéje:
Tőkeváltozások:

50.000,-Ft
1.935.924,-Ft

Források összesen:

1.985.924,-Ft

B.) Állami költségvetési támogatásban az Alapítvány nem részesült.
C.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Az alapító okirat szerint célok megvalósítása érdekében az Alapítvány kizárólag a
bevételeket, a célra kapott támogatást használhatja fel.
2006. évben a fentieken túl az SZJA 1 %-os felajánlásából befolyt összeg (1.058.456,-Ft) állt
rendelkezésünkre.

2006. évben felhasználható összeg:
2005. évről áthúzódó, fel nem használt
pénzmaradvány:

1.684.453,-Ft

2006. évi egyéb bevételek:

367.298,-Ft

Alapítványi bál:

200.000 ,-Ft

2006. évben átutalt SZJA 1 %:

1.058.456,-Ft

Képviselői alapból támogatás:

190.000,-Ft

Összesen felhasználható:

3.500.207,-Ft

Felhasználás:
Az alapító okiratban meghatározott céloknak megfelelően 1.449.324,-Ft-ot használtunk fel.
Egyéb kiadások
(nyomtatványok, játszótér, karbant. kap.
Anyagok, posta és bankköltség)
Összesen felhasználás:

61.059,-Ft
1.510.383-Ft

D.) Célszerinti juttatás kimutatása
Tanulók támogatása:
Könyvek, évvégi ajándékok

168.442,-Ft

Összesen:

168.442,-Ft

Eszközök és szolgáltatások:
Iskolapadok:
Szeml. eszközök:
Játszótér ____:
Festékpatron:

1.019.538,-Ft
148.920,-Ft
77.624,-Ft
34.800,-Ft

Összesen:

1.280.882,-Ft

Mindösszesen:

1.449.324 ,-Ft

E.) Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapoktól, helyi
önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, az önkormányzattól, az
önkormányzatok társulásaitól, és mindezek szerveitől kapott támogatások
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivataltól, képviselői alapból – 3 főtől:
190.000,-Ft (Csák László: 90.000,-Ft, Dr. Csoór György: 60.000,-Ft, Lits László: 40.000,-Ft)

F.) Alapítványunk a vezető tisztségviselőinek tiszteletdíjat nem fizetett.

G.) Az Alapítvány közhasznú tevékenysége keretében, az alapító okiratban meghatározott
célok eléréséhez rendelte a felhasználásokat Ezt szolgálták a jutalomkönyvek, év végi
ajándékok. Mindez hozzájárult a tanulók támogatása , segítése céljához.
Az alapítvány célja „a tanulók munkakörülményének javítása” e célt szolgálta: az
iskolapadok, a szemléltető eszközök vásárlása a játszótér karbantartása a sóder pótlása. A
festékpatron a képviselői támogatás melyet dologi kiadásokra kaptunk.

Szolnok, 2007. április 3.

Törőcsik Erzsébet
a kuratórium elnöke

