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Tárgyév:
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Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Viselt név:

születési név:

Anyja neve:

Előtag családi név
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ffi
ENDRE

További utónevek
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Születési ország neve:
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Születési ideje:
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szervezet neve:

Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa Alapífuány

Szervezet székhelye:
lrányítószám: EEEE
közterület neve: Közterület jellege: lú, l
Házszám: l. ILépcsőház:r, l 1-1 Ajtó:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

szervezet adószáma:

EE ffi rilo FTrIsI,|TI gl;|Tl, ff,
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Képviseló neve:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

pÁpa EEEE-EE-EE



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I lx-r+z

szervezet neve:

Azegyszerűsítettévesbeszámolómérlege 
(Adatokezerforintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

EsZKöZöK (AKTíVÁK)

A. Beíektetetteszközök

l. lmmateriális javak

ll, Tárgyi eszközök

lll. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forqóeszközök 2 o3l 2o7o

l. készletek

ll. követelések

lll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök 2o34 2o7o
c. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2o34 2o7o
FoRRÁsoK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke 2o34 2.07o
l. lnduló tőke/jegyzett tőke 323 323
ll. Tőkeváltozás/eredmény 1 862 t7tL
lll. Lekötött tartalék

lv. Ertékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -15r 36
Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN 2034 2o70

Petőíi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola

Kitöltő v en'iő:,2.7 0.0 Nyomtatvány verzió :5.3 Nyomtatva: 20í 6.05.í7 ,l 3.01.39



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített besziámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42

szervezet neve:

Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa Alapítvány

Kltöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 20í 6.05.17 ,l3.01.39

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatakezerforintban.)
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység ósszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előz6 év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előz6 év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

!. |ktivált saját teüesítmények
eneKe

3. Egyéb bevételek 3t2 451 3a2 451

: tqgdtj,, alapítótól kapott
beílzetés

- támogatások 3L2 457 3t2 451

- adományok

4. Pénzügyi műveletek bevételei 1i 1! 1] 1!

5, Rendkívüli bevételek

ebbol:

- alapítótól kapott beíizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 32§ 46t 32§ 46e

ebból: közhasznú tevékenység
bevételei 32! 46í 32s 46t

6. Anyagjellegű ráíordítások 2i 2l 2i 2t

7. Személyi jellegú ráíordítások 45i 4o2 45i 4o2

ebból: vezető tisztséoviselők
juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráíordítások

1O. Pénzüovi műveletek
ráfordítása]-



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I VX-tlZ

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása2. (Adatokezerforintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbíése

tárgyév

11. Rendkívüli ráíordítások

B. Összes ráíordítás
(6+7+8+9+10+11) 480 lkl( 48( 43(

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai 4ac 4:l( 48( 43(

C. Adózás előtti eredmény (A-B) -15l 3( -15! 3(

12. Adóíizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-12)
-15l 3( -15: 3í

].3. JóVáhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)
-L51 3( -15l 3t

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helvi önkormánvzati
költséóvetési támogatás

C. Az Euróoai Unió strukturáis
alaoiaiból. ílletve a kohéziós
Alabból nirliton támoqatás

D. NormatíV támogatás

E. A személvi iövedelamadó
meohatározótf részének adózó
renóelkezése szerinti
íelhasználásáról szóló 1996. évi
cXXVl.törvény alapján kiutalt
összeg

2a2 M7 2a, lu7

F. Közszolgátatási bevétel

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. KÖnlrwizsgálói záradék ] lgen m Nem

:1

:

szervezet neve:

sándor Gimnázium és

Nyomtatva: 20í 6.05.17 l3.0í.39Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány venló:5.3
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Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5,3 Nyomtatva: 2016.05.17 l 3.0í,39

1. szervezet azonosító adatai

1.1 Név

§ándor Pépff*lapítl#*ny

1.2 Székhely

lrányítószám: EEEE
közterület neve: Várkert Közterület jellege: t,1, I

Házszám:l6 l Lépcsőház: |--l Emelet: |--l
1.3 Bejegyzó határozat szám a: ffi . B . b r0 FmIrFl gl9T4 /fn
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 Szervezet adószáma: EEEEEEEE_E_EE
1.6 Képvisel6 neve: R ENDRE

2,Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

a ftuíaí§num fitnll€ll:€líB€|l 4z§t(at a köZÉpl§kÍ}lai te$tdÓk§t. akiklr€ilC a
Ényg ár Úfu*lr Elsösorben kitün6,-m4§ sor!4n jetes, {4,E .h*ü ti§ztaj,ndíibaí résnesíri, aneo-alg *
ekettdjesítik

n*§ éretts§gi, erednrénxÉn pqnzrur*lnrct |€pta& á §yerelclc
i§k§la &rrűábq.,ilü]k6dé§éngla.et*nrtlfic minét,magasaUn szintii n€velé§énelq ot<tatásénak gl§§€gílé§s.

íd§orolt anlragi ftrrrások gyüitése iltetve befektetés-útián ürrÉn6 gyarapítása"

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: és és oktatás, képességíejlesztés,ismeretter.
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011.cLxxV.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3,5 Közhasznú tevékenység íóbb eredményei:

i$u*no1 decemberig 3s?.p rt *qqiiinai,i+ MOtf
3!!*9It9l ST"sryg_ybót szerEgn jó er+dmény melten kitünok lenek i 2o15_irs tanév vegsli az
tvánY 15.{XX} Ft Összértékben kit§n6 érenségi ere'dményre iutalmil íizeten ki 3 f6i részére.



A kettős könyrruítelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közháiznúsági melléklete I nX-t+Z

5. Cél szerinti jutattások kimutatása (Adatok e zer f o r intban.)

6. Vezető tisztségviselóknek nyújtott juttatás

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

iimelkedő eredményt elért tanulók jutalmazász 4oi
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen)' 40i

Gél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszeóen)

6.1 Tisztség Előző at (L) Tárgyév (2)

6,2 Tisaség Elózó éV (1) Tárgy év (2)

A. vezető tisztséoviselőknek nvúitott
juttatás (mindósszesen):

szervezet neve:

Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzi ó:5.3 Nyomtatva: 20í 6.05.1 7 1 3.01.39
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszefiísített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-í42

7. Közhasznú jogál!ás megállapításához szükséges mutatók
(Ad atok eze l f ol intban.)

Alapadatok Előző év (l) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 32| 46f

ebb0l:

c. A személvi iövedelemadó meohatározott részének az
adózó rendákózése szerinti felhásználásáról szóIó
1996. évi cxxvl. törvény alapján átutalt összeg 282 u1

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Noímatív támogatás

F. Az Eurónai Unió strukturális alapiaiból. illetve
a Kohézió§ Alapból nyúitott támogátás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 4', 2|

H. Összes ráíordítás (kiadás) 480 llíl(

l. EbbőI személyi jellegű ráíordítás 457 4oi
J. Közhasznti tevékenység ráfordításai 480 43(

K. Adózott eredmény -15l 3(

E rőf or r ás eil átofts ág m utatói Mutató íeüesííése
lgen Nern

Ectv. 32, § (4) a) KB7+B2y2 > 7,000,000, - Ft] D x
EcW.32.9 (4) D) IKl+Kz>=ul tr a
EcN, 32. § (4) c) [(l 1+ l2-Al-A2)/(H l+ H2)>=Q,!§] B tr

T árs adal m i tám og atottság m utatói Mutató te/.1esítése

Ectv. 32. § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >-_0,02] B !
Ecü. 32, § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=g,5] tr !
EcN. 32, § (5) c) [(L7+L2)/2>= 10 fő] ! a

szervezet neve:

petőfi sándor Gimnázium és skota

Kitöltő verziő:.2.7 0.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.05.17 í 3. 01.39



A kettős könwvitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I nx-r+z

szervezet neve:

Nyomtatva: 20t6.05.17 {3.0í.39

Támogatási program elnevezése:
izia t {ó-*

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

központi költségvetés B
önkormányzatiköltségvetés !
nemzetközi forrás !
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama: !{l15

Támogatási összeg: t40 869

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 44o 869

- tárgyévben íelhasznált összeg: 234267

- tárgyéVben folyósított összeg:
440 869

Támogatás típusa: visszatérítendö l vissza nem térítendő m

Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi 234267

Felhalmozási

összesen: 234267

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Ft

E,nriel( l(erétéb€n

;r;fiiiiffi.ga*st nyúiton 16 tariulónalc A 2015-ös tanar vóen az Alapiwány rs.ooo R ossaénékben kitÜn§ érefisegi
rr,erlményre iüp1lm*t fizgi;dű 3 íö ;é*é.;, .r"nu.*rr*. tgp,ruarrá r np. m*riiusr*. dp,rili,sr*. ,máiúsi* 7]í§, *eéptemberre,

Dlfiób€rá 1g16, riotemb,erre,, dec€mts*ríc iz t§ l(BFofi ii§ilii{tdiial.

Kitöltő verziól2,70.0 Nyomtatvány venió:5.3
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Tartalmi beszámoló a
,,,Petőft Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa Alapífuány''

2015. év tevókenységéről

Az AlaPÍtvánY 2015-ös bevételei az szja t %-áből (440.869 Ft), 10.000 Ft személyi
befizetésből és 2,104 Ft (folyószámla) plusz 12.656 Ft (lekötés utani) kamatbevételből
tevődtek össze. Ez összesen 465.629 Ft bevétel.

Az AlaPÍfván[ a 2015. évben a hatályos Alapító okiratának megfelelőe n végezte a
tevékenységét, Ennek keretében 2}Is.januártól juniusig ösztöndíjat folyósított azoknak a
tanulóknak, akik a 2OI3/2O14-es tanévben kitűnő tanulmányi eredményt értek el, vagy egy
készségtárgYból szerzett jó eredmény mellett kitúnők lettek. 2015.szeptembertől decemberig
pedig azok kaptak ÖsáÖndíjat, akik a2OI4l20I5-ös tanév végén feletek meg ugyanezeknek a
feltételeknek. Azösztöndíj-kifizetés így 387.000 Ft volt a 2015-ös naptári évben.

A20l4l20l5-Ös tanév végén az Alapífuány a kitűnő érettség eredményt elért diákokat
jutalmazta 15,000 Ft Összegben. Fizette a gimnázium Kétrryelvtí Iskoláért Egyesületi tagsági
dÜát, 20,000 Ft értékben. A 2015-ös naptári évben a bankkölt ség7.924Ft volt. így az összes
kiadás 429,924 Ft volt. Az Alapítvány az év végi jutalmazás hoz ezűtlal nem tudott
hozzájénulni, A fenti 3 Pénzügyi döntést az ,\lapíNény kuratórium ahoztameg sonendben a
2014. november 5-i,2Ot5. május 28-i és 20t5.október 14-i ülésein.

Az Alapítlány 2015. évi adózott eredménye 35.70ő5 Ft volt,

Pétpa,2016. május 30,
\ln
K_',,'.-*

Huszár Endre

a kuratórium elnöke


