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Az alapítvány általános jellemzői 
 
 
Megnevezése: Aquincum Iskoláért Alapítvány 
 
Székhelye: 1031 Budapest, Arató Emil tér 1. 
 
A Fővárosi Bíróság az alapítványt 2003. május 22-i keltezésű végzéssel 8891. szám alatt 
nyilvántartásba vette és közhasznú fokozatú szervezetté minősítette és ezt a fokozatot nem 
vesztette el. 
 
Az alapító okirat kelte 2003. május 12. 
 
Az alapítvány induló vagyona 316.000,-Ft, azaz Háromszáztizenhatezer forint. 
 
A könyvvezetés módja a 2011. évi CLXXV. tv. alapján kettős könyvvitel. 
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1. Költségvetési támogatás felhasználása 
 
 
A szervezet a tárgyévben az alábbi költségvetési támogatásokat kapta: 
 
A 2014. évi SZJA-bevallásokban felajánlott 1% értéke 1.396.439,-Ft volt, amelyet az APEH 
2015.09.17-én utalt át számlánkra. Ezen összeget teljes egészében fölhasználtunk alapítványi 
célra.  
 
 
 
A támogatott célok az alábbiak voltak: 
 
 
Szabadidős, kulturális tevékenység támogatása 1.214.936,-Ft 
Húsvéti ünnepség támogatása 102.600,-Ft 
Kertészeti tevékenység támogatása 29.275,-Ft 
Osztályterem felújítása 728.575,-Ft 
Tornaszer beszerzése, sporttevékenység támogatása 164.760,-Ft 
Osztálykirándulások támogatása 77.000,-Ft 
Táborozás támogatása 1.126.291,-Ft 
Iskolazászló készítése 128.270,-Ft 
Hulladékkezelési roadshow támogatása  163.068,-Ft 
Tárgyi eszközök beszerzése (különböző típusúak) 2.987.517,-Ft 
Angol anyanyelvi tanár támogatása 180.150,-Ft 
Kétnyelvű Iskolák Egyesületének tagdíja  58.000,-Ft 
Angol nyelvi oktatást segítő tankönyvek, hanganyag vásárlása 3.207.778,-Ft 
Angliai nyelvtanfolyam díja 2.620.000,-Ft 
Angol verseny nevezési díj, továbbképzés 122.500,-Ft 
Angol nyelvi oktatást segítő tárgyi eszközök beszerzése 158.890,-Ft 
British Council vizsgadíj 1.156.500,-Ft 
Angol nyelvi oktatást támogató tábor szervezése 2.586.140,-Ft 
Angol nyelvi oktatást segítő egyéb eszközök vásárlása 231.360,-Ft 
  
ÖSSZESEN 17.043.610,-Ft 
 
 
   
2. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 
Az alapítvány 2015. január 1-jei induló pénzvagyona 16 373 ezer forint. A szervezet az 
adóévben csak közhasznú tevékenységet folytatott. Bevételei magánszemélyek és más 
gazdálkodó szervezetek támogatását, 1%-os SZJA felajánlásokat, illetve a bankszámlán tartott 
pénzeszközök kamatait, kiadásai a működés költségeit és az alapítványi támogató 
kifizetéseket tartalmazzák.  
 
 
Induló tőke 16.373.271,-Ft 
  
Támogatói bevétel 14.935.000,-Ft 
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Költségvetésből származó 
bevétel 

1.396.439,-Ft 

Önkormányzati pályázati 
tám. 

220.000,-Ft  

Kapott bankkamat 823,-Ft 
Szállítói túlfiz. rendezése 33.160,-Ft 
Elszámolásra kiadott összeg 
visszavét. 

368.100,-Ft 

Kapott rövid lej. kölcsönök 300.000,-Ft 
Összes bevétel 17.253.522,-Ft 
  
  
  
Bankköltség 127.029,-Ft 
Alapítványi támogatás  13.918.898,-Ft 
Könyvelési díj 220.000,-Ft 
Elszámolásra kiadott összeg 368.100,-Ft 
Tárgyi eszköz beszerzés 3.118.462,-Ft 
Hatósági díjak 6.250,-Ft 
Téves kiadás (túlfizetés) 18.000,-Ft 
Rövid lej. kölcs. visszafiz. 300.000,-Ft 
Összes kiadás 18.076.739,-Ft 
  
Záró pénzeszköz 15.550.054,-Ft 
 
 
2015. december 31-én az alapítvány pénzvagyona 15.550.054,-Ft, amelynek összetétele az 
alábbi: 
 
 
Rövid távon lekötött pénzeszköz 10.376.297,-Ft 
Nem lekötött banki egyenleg   4.845.752,-Ft 
Készpénz 328.005,-Ft 
 
 
 
3. A cél szerinti juttatások kimutatása 
 
A szervezet a tárgyévben cél szerinti juttatást nem kapott. 
 
 
 
4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 
 
Semmilyen juttatást nem nyújtott a társaság a vezető tisztségviselőknek. 
 
 
5. Központi költségvetési szervtől elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke 
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A szervezet a tárgyévben a Budapest, III. kerületi Óbuda-Békásmegyer Önkormányzattól 
kapott 220 ezer forint támogatást. Ezt a 2015. évben föl is használta a pályázatban megjelölt 
célra: 
Rendezvény költsége 100.000,-Ft 
Irodaszer, kreatív időtöltéshez eszközök 29.940,-Ft 
Tornaeszközök 20.160,-Ft 
Dokumentumkamera 69 900,-Ft 
 
A fenti összegből 120 ezer forint elszámolása még nem lett lezárva a mérlegkészítésig, ezért 
nem a bevételek között, hanem a kötelezettségek között szerepel a beszámolóban. 
 
 
Budapest, 2016. április 10. 


