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1. Számviteli beszámoló – Egyéb szervezetek közhasznú
egyszerűsített beszámolója
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A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített beszámolója
2 0 1 1

A Báthorys Gyermekekért Alapítvány
egyéb szervezet megnevezése

8200 Veszprém, Halle u. 10.
címe

Keltezés: Veszprém, 2012. március 24
az egyéb szervezet vezetője
képviselője
P.H.
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Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése:

A Báthorys Gyermekekért Alapítvány

Az egyéb szervezet címe:

8200 Veszprém, Halle u. 10.

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2 0 1 1

ÉV
adatok E Ft-ban

sor
szám
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
020
21
22

A tétel megnevezése

Előző év

b
A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
B. Forgóeszközök (6. - 9. sorok)
I. KÉSZLETEK
II. KÖVETELÉSEK
III. ÉRTÉKPAPÍROK
IV. PÉNZESZKÖZÖK
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 5.
sor)
C. Saját tőke (12. - 16. sorok)
I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE
II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY
ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL)
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
D. Tartalékok
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek (20-21. sorok)
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ
KÖTELEZETTSÉGEK
II. RÖVID LEJÁRATÚ
KÖTELEZETTSÉGEK
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(11.+17.+18.+19. sor)

c

Előző évek(ek)
helyesbítése
d

Tárgyév

2462

1508

2462

1508

2462
2462
10
2076

1508
1508
10
2452

376

-954

0
0
0

0
0
0

2462

1508

Veszprém, 2012. március 24
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
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Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése:

A Báthorys Gyermekekért Alapítvány

Az egyéb szervezet címe:

8200 Veszprém, Halle u. 10.

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE

2 0 1 1

ÉV
adatok E Ft-ban

sor
szám
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A tétel megnevezése

Előző év

B
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(I.+II.)
I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT
BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.)
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetéstől
c) helyi önkormányzattól
d) társadalombiztosítótól
e) egyéb
f) továbbutalási céllal
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ
BEVÉTELEK
B. Vállakozási tevékenység bevétele (1.+2.)

C

1. Pézügyileg rendezett bevételek
2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B/1.)
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
(A./II.+B/2)
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai
(1. + 2. + 3. + 4.)
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
Ebből: továbbutalt támogatás
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
(1. + 2. + 3. + 4.)
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

Előző évek(ek)
helyesbítése
d

Tárgyév
E

1808

753

1808
1761
0
625
0
0
1136
0
0
0
0
47

753
698
0
422
0
0
276
0
0
0
0
55

0
0

0
0

1808

753

1432
1047
66
319
0
0

1707
1613
34
94
0
0

0

0

Veszprém, 2012. március 24.
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
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EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
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ÉV
adatok E Ft-ban

sor
szám
a
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

A tétel megnevezése

Előző év

b
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+-1.+-2.)
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi
eredménye (A./I.-E./1.-E./4.)
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi
pénzügyi eredménye (B./I.-F./1.-F./4.)
H. Nem pénzben realizál eredmény (+-1.+-2.)
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben
realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.)
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben
realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.)
I. Adózás előtti eredmény (B./1-F./1)+-H/2
J. Fizetendő társasági adó
K. Tárgyévi eredmény
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi
eredménye (A./I.+ A./II.)-( E./1.+E./2.+E./3.)
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi
eredménye (I-J)

c

Előző évek(ek)
helyesbítése
d

Tárgyév
E

376

-954

376

-954

0

0

0
0
0

0
0
0

376

-954

Tájékoztató adatok
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség
ebből: - megbízási díjak
- tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások
C. Értékcsökkenési leírás
D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege

Veszprém, 2012.. március 24.
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

0

79
0
1594
34
422
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2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

A Báthorys Gyermekekért Alapítvány 2011. évben a központi költségvetéstől külön
támogatásban nem részesült.
Az adózók által felajánlott személyi jövedelemadó 1 % - a, a NAV által kiutalt összeg:
421.994- Ft.

9

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

10
A Báthorys Gyermekekért Alapítvány
Bevételek - kiadások
2011.01.01. - 2011.12.31.
2011..01.01. nyitó
Bank HUF
Pénztár
Lekötött betét
Nyitó összesen
Alapítványi bevételek
SZJA 1%
Önkormányzati támogatás
Magánszemélyek által befizetett támogatás
Nem magánszemélyek által nyújtott támogatás
Banki kamat
Értékpapír kamat
Alapítványi bevételek összesen
Vállalkozási bevételek
Bevételek összesen

1.223.450,16.750,1.221.647,2.461.847,-

421.994,0
1.090,,275.208,635,53.848,752.775,0
752.775,-

Alapítványi kiadások
Rendezvények költsége (Báthory Kupa, Tehetség műhely pedagógus,
szakmai nap)
Egyéb anyagköltség (karácsonyi játszóház, képzőművészeti anyag)
Sportfoglalkozások tanulmányi versenyek részvételi költsége
Postaköltség, pénzforgalmi jutalék
Egyéb szolgáltatás (személyszállítás)
Nevezési díj (angol, tanulmányi verseny, sportverseny)
Kultúra, szabadidő
Nemzetközi kapcsolatok
Támogatás (tanulmányi kirándulás, nyári tábor,sport tábor)
50 ezer alatti tárgyi eszköz
Egyéb készlet beszerzés (emblémás pólók)
Nyomtatvány
Kiadások összesen:

176.270,79.332,131.750,19.748,117.725,70.000,565.610,366.000,84.475,44.980,48.750,2.100,1.706.740,-

Követelések
Követelések összesen

0

Kötelezettségek
Kötelezettségek összesen

0

2011.12.31. Záró
Bank
Pénztár
Lekötött betét
Záró összesen

224.842,7.545,1.275.495,1.507.882,-

11

4. A cél szerinti juttatások kimutatása
Rendszeres testmozgás támogatása
(országos strand röplabda, III. kcs. Interball 2011 Kupa,.
Kézilabda D.O. elődöntő„Húsvét Kupa”, Báthory Kupa,
vízi tábor Tiszafüred kajak-kenu túra)

173.400,-

Iskolai és más szabadidős programok támogatása
(Suli mozi, X Faktor koncert,pedagógus szakmai nap,
Magyar Nemzeti Múzeum,Róth Miksa emlékház,
Fővárosi Állat- és Növánykert, Bóry vár, Patika múzeum,
István Király múzeum, Iparművészeti múzeum, Planetárium
Kittenberg Kálmán Növény és Állatkert, Balácai Római
villa szakvezetés, Csopak nyári tábor

891.147,-

Tanulmányi és egyéb versenyek támogatása,
Angol CÁTH nyelvi verseny,
PC. Kismester Országos Informatika verseny,
Bólyai tanulmányi verseny matematika, anyanyelvi
csapatverseny, Őstörténelmünk képes földrajza (magyar)
mítoszok, mondák, regék tükrében

126.140,-

Külföldi kapcsolatok
Sepsiszentgyörgy Szent György napi program

366.000,-

Szociális célú támogatás
(tanulmányi kirándulás, erdei iskola,étkezés

34.475,-

Oktatás technikai feltételeinek javítása
(CD lejátszók, emblémás sport pólók)

Összesen:

93.730,-

1.684.892,-
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5. A központi költségvetési szervtől, a helyi önkormányzattól, más
alapítványtól, gazdálkodó szervezetektől, és magánszemélyektől kapott
támogatás mértékének kimutatása

1. Az Alapítvány 2011. évben a központi költségvetésből a magánszemélyek
személyi jövedelemadójának 1 %- ára vonatkozó rendelkező nyilatkozata
alapján a NAV által kiutalt összeg 421.994,- Ft.
.
2. Gazdálkodó szervezetektől 275.208,- Ft támogatást kapott az alapítvány a céljai
megvalósítása érdekében. (Apáczai Kiadó Kft : 242.968,-, Irodai Megoldások
Kft.: 32.240,-)
3. Magánszemély 2011.évban 1.090,- Ft-tal támogatta az alapítvány működését.
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6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve
összegének kimutatása

A Báthorys Gyermekekért Alapítvány 2011. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem
természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.
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7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
7.1. Az oktatás színvonalának javítása
► Az iskolai rendezvények, ünnepségek és műsorok színvonalának hangulatának
javítása érdekében CD lejátszót kaptak a Báthorys tanulók. A lejátszó használata
színesebbé, harmonikusabbá teheti a rendezvényeinket valamint az iskolai
énekkari és nyelvórákon is használható.
► Karácsonyi kézműves foglalkozást hirdetett meg a reál munkaközösség. A
játszóházi foglalkozásokon a karácsonyhoz kötődő képzőművészeti alkotásokat
készítettek a tanulók, melyből karácsony előtt kiállítást rendeztek. A sikeres
alkotásokat édességgel jutalmaztuk.

7.2. Rendszeres testmozgás
► Interball 2011 Kupa III. korcsoportos kézilabda Diák Olimpia Országos elődöntő
Húsvét Kupa”. Tatabányán került megrendezésre.
Kézilabda csapatunk sikeresen szerepelt a kézilabda tornán.5. helyezést értek el.
(szállás és étkezési költség)
► Strand Röplabda Országos döntőjét Nyíregyházán rendezte a Magyar Diáksport
Szövetség. 5.-6. osztályos lányok a 6. helyen zártak, ami a főleg ötödikesekből
álló csoportnál jó teljesítmény. A nagyoknál csoportban elsők lettek a röplabdás
lányok, majd a keresztjáték után 6. hely jutott a röplabdás lányoknak.
(szállásdíj)
► 7.c. testnevelés tagozatos
tanulók részére minden tanévben szerveznek
Tiszafüreden vízi tábort .
A tábor célja :a gyermekeket megismertetni a kenu és kajaksport alapjaival,
fejleszteni a vízi jártasságukat, és olyan élményeket szerezzenek a gyerekek,
amelyek sokáig emlékezetesek lesznek számukra. Emellett megismerkedhetnek a
Tisza-tó természeti szépségével.
A napi túrák nemcsak fizikailag fejlesztették a gyerekeket,, de a Tisza-tó állat és
növényvilágának gazdagsága, szépsége is hozzájárult ismereteik bővítéséhez.
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Délelőttönként 3 órát töltöttünk a Tisza tavon kenuval, oktató közreműködésével.
Délután a szabadidő programok kajakozással teltek a táborunk közelében lévő
kis öbölben – természetesen ezt is oktatónk segítette.
(kenu bérlés)
► Szentgotthárd kézilabda kupán való részvétel Három napos kézilabda tornán
Prókai Péter részvételét támogatta az alapítvány.

(

Első nap barátságos mérkőzések és ismerkedés
Második nap: csoport mérkőzések, délutáni közös programok
Harmadik nap: döntők. Csapatunk III. helyezést ért el.
(szállás és étkezési költség)

7.3.. Iskolai és más szabadidős programok támogatása
► Az „Őstörténetünk képes földrajza (magyar) mítoszok, mondák,regék tükrében”
című pályázathoz kapcsolódóan „ Tehetséggondozó műhely” működik Milló Ildikó
rajztanár vezetésével.. Előadásokat, múzeumpedagógiai foglalkozásokat,
kirándulásokat szerveznek a műhely tagjai számára. Havonta 2 alkalommal tartanak
foglalkozásokat és felkészülnek az idei versenyre. Idén a diák írók versenyét az
„Amikor a Báthoryak rajzolták Európa térképét” címen hirdették meg.
Céljuk: minél jobban ismerjék meg iskolánk névadóját, Báthory Istvánt, Erdély
Fejedelmét, Lengyelország királyát, a 16. századi Európát, illetve annak a kornak
a történetét, irodalmát, zenéjét.
A kutatómunkához szívesen hallgatnak neves előadókat, érdekes előadásokat és
szerveznek kirándulásokat. Idén Székesfehérvár és Budapest nevezetességeivel
ismerkedtek meg.
A kirándulás fő célja: tapasztalatgyűjtés, ami a műhely munkájához tartozik
(személyszállítás, múzeumi belépőjegyek)
► A tanulók testmozgásának, a szabadidő hasznos és egészséges eltöltésének
érdekében alapítványunk támogatást nyújt ahhoz, hogy minél több gyermek
vegyen részt a Csopakon évente megszervezett szabadidő és sport nyári
táborban Közös nyári programok segítik a meglévő kapcsolatok ápolását.
Cél a hasznos szabadidő eltöltés e és olyan tevékenységek végzése, amelyeket
A hétköznapi életben ritkán gyakorolhatnak.
Változatosság és aktivizálás közös pihenés és időtöltés jegyében ez volt a
nyári tábor jelszava.
(részvételi költség)
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► 2011 évi felfedezett sikeres tehetségeinek közreműködésével meghirdetett X Faktor
koncerten a diákönkormányzat munkájában részt vevő és segítő tanulók
vehettek részt.
► SULI mozi előadáson való részvétel. Két animációs filmet néztek meg
a gyermekek.
- Aranyhaj és a nagy gubanc
- Maci Laci
Mindkét előadás elnyerte a tanulók tetszését.
(belépőjegy)
► Pedagógus munkatervben szereplő pedagógus továbbképzés, szakmai nap
megrendezése A vajdasági és a veszprémi testnevelők szakmai megbeszélése
a meghívott testnevelőkkel.
Az iskolában folyó edzéstervek ismertetése:
- röplabda
- kézilabda
- úszás
- sakk
- labdarúgás sportágakban.
Különböző sportági sajátosságok bemutatása a versenyeztetési rendszer ismertetése.
A sportiskolai tanterv jellemzőinek bemutatása, összehasonlítása a hagyományos
testnevelési tantervvel. Az előbbiek pozitívumainak kiemelése.
Az eddigi évek tapasztalatainak értékelése.
(rendezvény költsége)
7.4. Tanulmányi és egyéb versenyek támogatása:
► A PC kismester Országos Informatika versenyt a miskolci Bem József Általános
Iskola és A.M.I. rendezi meg már 15 éve Az elmúlt évben két tanulóval
(Zsandár Zoé és Pegán Edina 6. o.) jelentkeztünk a versenyre, amelynek két
szakága van, az informatika elmélet és gyakorlat valamint az informatikai
grafikai ág. Mi ez utóbbiban indultunk. Ez három fordulót jelentett. Két
fordulóban otthoni feladatok vártak a tanulókra, a harmadik forduló, ahová már
csak a legjobbak juthattak Miskolcon került megrendezésre. Pegán Edina sikeresen
vette az akadályokat mindkét fordulóban, Zsandár Zoé is szép teljesítményt
nyújtott., egyetlen ponttal maradt le a döntőről. Ezért jutalmul versenyen kívül
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eljöhetett a miskolci döntőre tapasztalatszerzés céljából.
A döntőt Pegán Edina megnyerte, országos első helyezést ért el.
(versenyen való részvételi költség)
► Angol nyelvi verseny nevezési díját vállalta az alapítvány. A versenyen
sok tapasztalatot szereztek a résztvevők.
► A Veres Péter Gimnázium Nagy-Baló András és az Összedolgozási Képesség
Fejlesztésért Alapítvány 2011/20112 tanévre vonatkozóan rendezte meg a Bólyai
Matematika és anyanyelvi csapatversenyt.
„Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték az életben”
A gyermekek egyéni képességének kibontakoztatására rendszeresen felkészítjük
és indítjuk tanítványainkat különböző tanulmányi versenyeken
(nevezési díj)
► „Húsvét Kupa” III. korcsoportos kézilabda Diák Olimpia Országos elődöntő
nevezési díjának átvállalása..

7. 5. Tanulmányi és egyéb versenyen való részvétel támogatása
► Báthory Kupa: 2011.
2011 évben XXII. alkalommal rendeztük meg a nemzetközi kézilabda Báthory
Kupát. A 31 éves hagyománnyal rendelkező tornát (1980 – tól rendezik)
1982 – től külföldi csapatok részvételével. III. és IV. korcsoportos sportolók
szerepeltek a mérkőzéseken. Csoport mérkőzésen I. és III. helyezést ért el
csapatunk.
A rendezvényen a hazaiakon kívül a Deák Ferenc Általános Iskola, a várpalotai
székesfehérvári a bezdáni Testvériség-Egység Általános Iskola csapata vett részt.
A tornagyőzelmet a hazaiakat a kiélezett találkozón egy góllal felülmúló Deák iskola
gárdája nyerte.
A szomszédos országok magyarok lakta területéről a jövő ifjú kézilabdásait
és tanárait láttuk vendégül.
(Kupa helyezettjeinek díjazása)
► Iskolánk pályázatot irt ki az általános iskolák 7.-8. osztályos diákjai számára.
„2011. sikeres diákszerzője”
Őstörténetünk képes földrajza (magyar) mítoszok, mondák, regék tükrében”
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címmel. A döntősök 2011. május 13-án Veszprémben a Báthoryban 8-10
perces előadásban (prezentáció) mutatták be dolgozataikat.
Az előző években is érdeklődésnek és tetszésnek örvendő versenyre nagy
Szorgalommal készültek a diákok. A verseny hangulata, visszhangja jó volt.
A meghívott előadók, a diákok, kísérőik, a zsűri tagjai egyaránt jó érzéseiknek
adtak hangot.
► 5. a osztály részére Balácai római kori villa megtekintése szakvezetéssel és
foglalkozásokkal egybekötött rendhagyó tanítási órák keretében
Romai kori emlékek, első épület, kőtár, római kori kőfaragások, mozaik padló.
(belépőjegyek)
► Rajzszakkör részére szervezett kirándulás a Kittenberg Kálmán Növény és
Vadasparkban. A tanulók megtekintették az ujjá épített , kibővített állatkertet.
(belépőjegy)
7.6. Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok támogatása
► Erdélyből Sepsiszentgyörgy, Vajdaságból Bezdán általános iskola tanulóival közös
sport és kulturális programok szervezése. Fő cél egymás életének és kultúrájának
megismerése, hagyomány teremtés és a hagyományok életben tartása.
► „Testvériség – egység az Általános Iskolában” megállapodást kötött a Szerbiai
Bezdán és a Báthory István Általános Iskola a két intézmény közötti kapcsolat
ápolása, fejlesztése
- vélemény és tapasztalat csere
- kulturális, szakmai, emberi és sport kapcsolatok fejlesztése
A találkozón a bezdáni iskola tanárai és tanulói is részt vettek.
A két iskola kapcsolata 27 éves múltra tekint vissza, mely barátságra, ismeretszerzésre és szakmai tapasztalatcserére épül.
► Sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskola tantestülete fogadta iskolánk.
dolgozóit a „Szent György” napi programsorozat keretében.
Sepsiszentgyörgy és Veszprém testvérváros, ez a tény erősíti a két intézmény
kapcsolatát is, mely 12 évre nyúlik vissza ennek során a tantestület és a
diákok is rendszeresen találkoznak, szakmai, baráti szálakat ápolnak
(személyszállítás)
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7.7.. Szociális célú támogatás
► Erdei iskolában és a programokon való részvétel támogatása. Lehetővé tenni
hogy azok a tanulók is részesei legyenek a közös programoknak, akiknek az
anyagi helyzete ezt nem teszi lehetővé.
(Borgáta 5.b.)
► Kézilabda rendezvényen való részvétel támogatása azoknál a tanulóknál
ahol kiemelkedő sportteljesítmény mellett anyagi lehetőség hiányában nem
valósulna meg. í programokon való részvétel lehetősége.
Szentgotthárd kézilabda torna
(szállás és étkezés)
► Étkezési térítési díj (hátralék rendezés). nehéz anyagi körülmények között
élő családban 1…b. és 2.c. osztályos tanulók esetében.

