
A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági meliéklete
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Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység fóbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kiöltes esetén másolt - nem hható - mezók.)

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Ny.v.:i.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 2017.05.11 1 0.42.37
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet

"gyr"Órnritóit 
beszámolój a és közhásznúsági melléklete

Váffi;kiJ,"ry. b"számoló (és közhasznrisagi metÉklet) az atábbiak közÜl melYikre vonatkozik!

a. szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott iog' §éi,iéln -
m
n

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

EOFI6]

Nyomtatva: 20í 7,05,t t 10,42,37
Ny.v.:í.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be!

ffiakkozépislttla Fápa

Szervezet székhelye:

lrányítószám: EEEE
közterület neve:

Házszám:

ÁRreRr

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Lépcsőház:Iill

Nyilvántartási szám:
(Jogi személy szeNezeti egység esetében: "Anyaszeruezet")

Beiegyző határozat száma:
uooi szemétv 1zervezeti egység esetében"
lo{i szemétÍyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység
képviselőiének neve:

Közterület jellege

r-_-l
t**-l

ejto: [-----l

lrányítószám: nnnn
közterület neve:

l]ázszám:.

Képviselő aláírása:

Keltezés:

PÁPA

Közterület jellege

|---l
m-m 2l9l2

m ffi nqTBrn/E-1-9[9la/m

EEEE-EE-EE

Jogi személy szervezeti egység neve:
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A kettős könywítgl_t vezeto.gym
egyszerűsített b eszámolój a és ttizúáíznnr,ryi'.".tléktete

PK-z42

Szervezet / Jogi személy szervezeti 
"gy"ég-"u",

Az egyszerűsített éves beszamolO ,nerleg€

A. Befektetetteszközök

l, lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök

lil. Beíektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

lll. Értékpapírok

c. Aktív időbeli elhatárolasok

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

D. Saját tőke

l. lnduló töke/jegyzett tóke

ll. Tőkeváltozás/eredmény

lll, Lekötött tartalék

tv. Értéketési tartalék

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenysegból

E. Céltartalékok

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. passzív időbeli elhatárolások

Ny.v.:í.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 20'17,05.1 1 10,42.37
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tettős könvwitelt vezető egyéb _szervezet

" 
gyr"ó"n;iöii ú;;ám o l ó j a é s kö zhá-s znú s á gi melléklete

Á. 
"gy*"rű 

s ",t"tt éves neszám o l ó e red m é ny ki^,t^tá,@

A, Összes bevéte| (1+-2+3+4)

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Ny.v,:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be!
Nyomtatva : 2017 -05 -1 1 1 0,42,37



A kettős könywitelt vezető 
"gyéb 

szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági meliéklete.

Szervezet / Jogi szeméty szervez-tiigysé§ rrevE
umSs§axltkiizépism*eépa*lapitrránr

AzegyszerűsítettévesbeszámoIóeredmény*i-utúaoffi,

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, Ílletve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

részének adózó

Könywizsgálói záradék
Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. ! lgen m Nem

Ny.v.:í,0 A nyomtatvány papír alapon nom küldhetó be! Nyomtatve: 2017,05.11 10.42,38
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

1. Szervezet í Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

üiimnáriurn & §z*ttldlaépiskl*l* PáF* Éi*pítvány

1.2 Székhely: Szervezet
lrányítószám:

közterület neve:
EEEE Település:

Lépcsőház: 1--_l Emelet: t- -l

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

lrányítószám: !!!n Település:

közterület neve:

Házszárn: r----_l Lépcsőhaz: 1---l Emelet: r--l
1.3 Bejegyző l Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1,4 Nyilvántartási szám: ('Anyaszervezet")

1.5 Szervezet / Jogi szeméty szervezeti egység adószáma: .,

m.EE.FloTrrdrsnEFffiEE
ffi-m- 2l9l2

EEEEEEEE-E-EE
R ENDRE

1,1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.6 Szervezet t Jogi személy szervezeti e9ysé9
képviselőjének neve:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatifua

éllten azott*t * tci,zépiskel*i tölftülÉket, *kikn*k * &t§riltínáfryi ef#d-

ev €*n +ls6sgrba* kitíir*ö, mfu*ds*rtm* jd*s dl!,8} h§$i {i§utrin{íibafi résa*síti, am*d,dig a
eft§t ts{je§ítilL

tiln§ €reffigi *r*dményért pénzjut*tmáí k*ptwk a §y€r€lr*tt'
lttild*nfuiz§ ,erseny*len, \f€iálttsd*k{in, páyáz*t*kon, diálcolimpián eléft *edm*ny*ksrt pánzlutalmx

i§k§letprvróbbi nn{lltötlésértek" etéfi,illóktfiinÉ! m*gm*& §pini§ n+*€lésén*lc ol**r#ánakd§s*gítk,
í*l§8r§lt a§sryi íorrás*lt gyüjtÉse i§et*e beíet{t*tá§ útián töftÉrÉ gy*rapit*x"

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként}

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: cLxxV

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportia:

3.4 Közhasznú tevékenységból részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység fóbb eredményei:

d**mbertE T$6"${H! Ft ö§zr,önsiiat *d§tt ,*rglcruak a t*xulók§**" *kilr kjts,nÖ ged
§r, v§üy egy t§fu§é§ütrgy,ból sz*rzerr i6 eredm€ny m*ll§fi kittlnök lelt€k * v*rs*nlr*lten el*rt
ény§rt 155-{ffi Ft iut*|ftreí kfiptfft{"

és

Ny,v.:,!.0 A nyomtatvány papír alapon nein küldhetó be! Nyomtatva: 2017.05.1 1 1 0.42,38



l
I

l

A kettős könywitglt vgzeto.gm
egyszerűsített beszámolója és ttizúáÉzn,iregi**lléklete.

§imnázium *s Sz*t*tar*pisrrora Pl*e*

Szervezet l Jogi személy szervezeti 
"gy*g-"u",

5. Cél szerinti jutatüísok kimutatása

5,1 Cél szerinti juttatás megnevezése
Adatok ezer faíintban

Előző év Tárgyév

kiemelked6 eredményt elén tanulók jutalmazása 402 861
5.2 Cél szerinti juttatas megnevezése Előző év Tárgy év

" 1 ,tl-a:? 
;,:l j.a 0 0

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Elózó év Tárgy év

0 0
Cél szerinti juttatások kimutatása
(osszesen)

402 861

9él sz.erinti juttatások kimutatása
1mlnoosszesen) 402 861

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisaség
Előző év (1) Tárqyév (2)

0 0
6,2 Tisaség Elózó év (1) Tárgy év (2)

i.:.J 0 0
A.

i"iTif.'lfi HÉE!L",1§5fi:-nyú 
jtott

0 0

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papíf alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 2017.05,11 10,42,38



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója 

_és 
közhásznúságí melléklete

2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Ad atok ez e r f or i ntban.)

Alapadatok Előző év (I) Tárgyév (2)

B. Eves összes bevétel 466 852

ebből:

c. A személyi iövedelemadó meqhatározott részének az
adőző rendélkézése szerinti felhásználásáról szó!ó
1996. évi cxxvl. törvény alapján átutalt összeg 4t 34l

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatiás

F. Az Európai Unió strukturális alaoiaiból. illetve
a Kohézióó Alapból nyújtott támogátás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 25 509

H. Összes ráfordítás (kiadás) 430 1 068

l. Ebb6l személyi jellegű ráíordítás N2 861

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 430 1 068

K. Tárgyévieredmény 36 -216

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséqet véoző -személvek száma
(a közér'tlekÚ önköntes tevékénvséorőI szó|ó
2005. évi LXXXVI t l. törvényne k Íneg'Íele!ően)

E rőfo r rás e il átottság m utató i Mutató teljesítése

lgen Nem

EcN. 32. § @) a) KBL+B2)/2 > 7.000.000, - Ft] n B
ECtv.32. § (4) b) [K7+K2>=0] D x
ECtv, 32. § (4) c) Kl 7+ l2-Al-Azy(H 7+H2)>=0,25] tr !

T árs ad al m i támog atlttság m u tató i Mutató teljesítése

Ectv, 32. § (s) a) KCL+C2)/(GL+G2) >=Q,a2] x ü
Ectv,32. § (5) b) KJl+J2)/(Hl+H2)>=g,51 B !
ECtv, 32. § (5) c) [(L7+L2)/2>= 10 fő] D x

§ándor §i és §z*tdtÉie€pisltol* F*p* Al*pitvány

Ny.v.:í.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó bel Nyomtatva: 2017.05.1 1'10.42,38



A kettős könywí,t9|t v_eiiető .gyeb ,""*.".t
egyszerűsített beszámolója és közháóznns,ngi-melléklete

2016. év

siindor &irnnézillnr

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatas forrása:

m
önkormányzatiköltségvetés n

!
!

- ebból a tárgyévre jutó összeg:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett fóbb tevékenységek és programok bemutatása

öet{rndij xinzetóseslesscr:t

*l*pítt*#ty*ffiíE

ffiffi*},ú,j*§ §{m*l*i*al ninrurg.nm lE ffi, m$rrsban r.e m. ar*ot**.* ÉiÓ]g****Mb*n 22 í6 l*Fstl

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017 "05.1 1 l 0.42,38



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Sánder fiiimr néziunt és §rxtckiiefui$mla

Támogatási program elnevezése: más civil szervezettől kapott támogatrás

Támogató megnevezése: Összefogás Pápa Városáért Alapítvány

Támogatás forrása:

köZponti költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés !

!nemzetközi forrás

más gazdálkodó m

Támogatás idótartama: 20L6-2gt7

Támogatási összeg: 1 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 1 000 000

- tárgyévben íelhasznált összeg: 637 295

- tárgyéVben folyósított összeg: 1 000 000

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendó 
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként;

Személyi

Dologi 637 295

Felhalmozási

Osszesen: 637 295

Támogatás tárgyévi fel hasznáásának szöveges bem utatása:

us&mt kifiE€tettö§Et{iffilii ?§.{Xl{l Frértétrb*n, *úniusü*rr kifiz€lettiilElm*k 155.{ffi FtértÉt§gn. O|dÉbgrkn
Rr€tett ösz,*ndij ?3.{mfi Ft, énékb*r*" Prejd(r*r rrásffés l&l.{xx} Ft üD lei#tszók tétele 1á5.ffi5 Ft srtél&en"

Az üzleti évben végzett fóbb tevékenységek és programok bemutatása

egy pr*$a*on v*s§rglt *z elryítvriny lffil.*tl{t Ft €r§e*rr, í*l§. rnáius*b*rr 5 db CD |*jttseót v*sá-
* g$er*lt*knelr nyetvolr*affish§g, &§§I*§€{r Ui5.t95 Ft értélíbffi. Ósztii,ffitijfft {6ryH€ * g3rer*lte* 14?"{ffi ft árrÉk§en.
ilm§t lr§ptsi( xs§.{M Ft SrtÉkb*n példáu!: ',xöi ldzilalrda diÉ&olinnpián" úmó rlitrt*limpián, hrrrtlr€d*lmi y§r§#íly§fio

lc* diáitslimpián, mffiffiaíilra rrersenyen, trirt*nelmi $ÉFÉ€ll}fiE !:, helyesírfoí tler**rqperc,kiinyrrdrfi*sgrr*lari
xnyen, mqy*i v*rs és pr6z*momdó y*r§eny*n! idegex nlplvi '-t{i tRittud'-an, mrvell* p*ly*catcn" a*go| nyelv
-n elért *redményérr

Ny.v,:,|.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó bel
1

Nyomtatva: 20'17.o5,'l 1 1 0,42.39
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Készült a Petőfi Sandor Gimnrázium és Szakközépiskola Pápa Alapítvtíny 2017. május

1 8-i kuratóriumi üléséről.

Jelen vannak: Huszár Endre, a kuratórium elnöke, Nagy Gyöngyi Dóra és Somogyiné

Kalmar Krisztina, a kuratórium tagjai.

A kuratórium elnöke tájékozta§a a jelenlévőket, hogy elkészilt az Alapítvány

,,Egyszerűsített pét:r:ügyi beszámoló'Lja és az azon alapuló ,,Tartalmi beszámolÓ". Az elnök

ezeket ismertette a megielentekkel. Ismertetőjében kiemelte, hogy az Alapítvarry a 2016-os

naptari évben az Alapitó Okiratban foglaltak szerint végezte a tevékenységé| és az

ösztöndíjak, év végi jutalma odaítélésével nagymértékben hozzájáruIt az iskolai

tehetséggondozáshoz, a tanulás támogatásiához. A beszerzett oktatási eszközökkel jelentős

mértékben javította annak targyi feltételeit. Az elnök megköszönte a tagok egész éves

munkáj át, aktivitasát.

A kuratórium tagiai mind a pénzügyi, mind a tartalmi beszámolót egyhangulag

elfogadtak.

K.m.f.

L,.
Jiil/*

r _i;

Endre, a kuratórium elnöke

Somogyiné Kalmar Krisztina, a Kuratórium

tagja

t''\ DÁ.
Nagy Gyöngyi Dóra, a Kuratórium

tagia



vI.

Tartalmi beszámoló a

,,Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa Alapítvány''

2016. évi tevékenységéről

Az Alapítvény 20l6-os bevételei az alábbiakból tevődtek össze:

- 342.99l Ft az szja l oÁ-a

- 278.038 Ft a folyószárianyitó egyenlege

- 947 Ftkészpéttz a kasszában

- 2.560 Ft kamatbevétel 
,*i

- 1.000.000 Ft az Összefogás Pápa Városáért Atapítvány áItal átutaltösszeg.

Íg,, az Alapítvány bevétele mindösszesen ].624.536 Ft volt.

Az AlaPitvány a 2016. évben a hatályos Alapító Okiratanak megfelelően végezte a

tevékenységét. Ennek keretében 2016 januágától júniusig ösztöndíjat folyósított azoknak a

tanulóknak, akik a 20l4l20l5-ös tarrévben kitűnő tanulmányi eredményt értek el, vagy egy

készségtárgyből szerzelt jó eredmény mellett kitűnők lettek. 20t6. szeptembertől decemberig

Pedig azok kaPtak ösztöndíjat, akik a2}t5l20t6-os tanév végén feletek meg ugyanezeknek a

feltételeknek. Az ösztöndíj-kifizetés így 706.000 Ft volt a 20l6-os naptári évben. A
20l5l20l6-os tanév végén az Alapítvány az országos, regionális és megyei 1-6. helyezést

vagY kihinő érettség eredményt elért diákokat jutalmazta 155.000 Ft összegben, összesen 54

tanulót. A 2016-os naptári évben a bankköltség7942 Ft volt. Az oktatás tárgyi feltáteleinek
fejlesaésére 20l6-ban az Alapítvány 180.000 Ft értékben projektort, 155.294 Ft értékben
pedig 5 db CD-s magnót vásárolt.

Az összes kiadás 1.204.236 Ft volt. Íg/ afolyószámla eglenlege +419.353 Ft ot mutat.

Emellett 653 Ft készpénzmaradt a kasszában.

A megtakadtási betét összege 1.790.656 Ft volt, mely 20t6-ban 5.081 Ft
kamatösszeggel gyarapodott.

A fent említett pénzügyi döntéseket az Alapttvény kuratóriumahoztameg sorrendben

a2015. október 14-i és 20í6. március 23-i ülésein.

,tJ.
Huszár Endre

I

Pápa,2016. május 30.

a kuratórium


