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1. A költségvetési támogatások felhasználása

A School of Business Kht. kiemelten közhasznú szervezet, amely az 1997.
évi CLVI. tv. 26. § C. pontjának 4. alpontja szerint nevelési és oktatási
képességfejlesztési, ismeretterjesztési célú közhasznú tevékenységet folytat.
A társaság az 1990. évi LXV. Tv. 8. § (1) bekezdésben meghatározott
közoktatási feladatot lát el, amelyr l ezen jogszabály alapján a helyi
önkormányzatoknak kell gondoskodnia.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 118.§ (3) bekezdése
szerint a központi költségvetés a nem állami, nem helyi önkormányzati
intézményfenntartók részére az általuk fenntartott nevelési-oktatási
intézmények m ködéséhez – gyerek-, tanuló létszámot, valamint az ellátott
feladatokat figyelembe véve – normatív költségvetési hozzájárulást biztosít.
A School of Business KHT által fenntartott intézmények tevékenységére
tekintettel a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésr l és az
államháztartás három éves kereteir l szóló 2003. évi CXVI. Törvény 35. §ában, továbbá a 3. és 8. számú mellékleteiben részletezett közoktatási célú
normatív állami hozzájárulásra, támogatásra való jogosultság megállapítását
és a támogatás folyósítását a tárgy évben a Magyar Államkincstár Békés
Megyei Területi Igazgatósága biztosította.
A fenntartó az intézmények által - szeptember 30-áig – a tárgyév szeptember
15-ei tényleges létszám alapján , illetve a február 15-éig – a február 1-jei
tényleges létszám alapján kitöltött igénylési lapok beküldésével igényli a
normatív hozzájárulást és támogatást. Az Igazgatóság az igénylési lap és a
rendelkezésére álló okiratok alapján, az államigazgatási eljárás általános
szabályairól szóló 1957. évi IV. törvényben szabályozott eljárás keretében a
szeptemberi igénylés alapján a szeptember-januári hónapokra, februári
igénylés alapján február-augusztus hónapokra. Határozatban állapítja meg a
támogatást.
Társaságunk, mint fenntartó a tárgyévet követ január 31-ig számol el az
Igazgatósággal.
Az elszámolás a tanuló létszám, 8/12 és 4/12 részének fenntartói szinten,
jogcímenként figyelembe vett átlaga alapján történik.
A normatív hozzájárulások és támogatások együttes összege a költségvetési
évben meghaladta a 40 millió forintot, ezért az elszámolás jogszer ségét
független könyvvizsgáló nyilatkozatával támasztotta alá.

Társaságunk székhelye évközben megváltozott, ennek ellenére az új székhely
szerinti illetékes Igazgatóság a következ költségvetési év január1 – jét l
kezdi meg a normatív hozzájárulás és támogatás folyósítását a régi székhely
szerinti illetékes Igazgatóság által hozott határozat alapján.
A beszámolási id szakban a tényleges, tanügyi okmányokkal dokumentált
adatszolgáltatás alapján Társaságunk az alábbi normatív hozzájárulást,
támogatást kapta, mely összesen 384 028 740 Ft. A 2003. évi könyvvizsgálói
hozzájárulás 2004 évben került elszámolásra, illetve a pénzügyi rendezése
2005 évben kerül kifizetésre. A 2003 évi könyvvizsgálói díj 148 000 Ft.
A Fenntartót megillet normatív hozzájárulások, támogatások:
ALAPNORMATÍVA
Szakmai elméleti, gyakorlati oktatás
KIEGÉSZÍTÓ NORMATÍVÁK
Kulturális és egyéb szabadid . Tám.
Szakmai vizsgáztatás
Intézményi étkeztetés
Tankönyv támogatás
Ingyenes tankönyvtámogatás
KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁM.
Pedagógus továbbképzés, szakvizsga
Felkészít , kétszint érettségi
Pedagógus szakkönyv vásárlás
Szakmai fejlesztési feladatok
Pedagógiai szakmai s szolgáltatás
Min ségfejlesztési feladatok
Diáksporttal kapcsolatos tám.

Ft.
365 641 658
355 299
5 680 000
367 400
2 656 800
5 097 600
379 950
45 000
364 000
2 605 526
854 878
80 000
1 539 629

A költségvetési támogatás a 2. pontban elkészített Közhasznú
eredménykimutatás szerint került felhasználásra. A kiegészít és kötött
felhasználású támogatásokat az üzleti iskolák tanulói és alkalmazott
pedagógusai vették igénybe.

Az elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatásra a fenntartó
hozzájárulásával az iskolák önállóan pályáznak, valamint a vissza nem
térítend támogatást a támogatási szerz désnek megfelel en önállóan
használják fel.
A Munkaer Alap fejlesztési és képzési alaprészét kezel Oktatási
Minisztérium Alapkezel Igazgatósága beruházási célú, vissza nem térítend
utófinanszírozott támogatást nyújtott a School of Business Székesfehérvár
Üzleti Szakközépiskola részére.
Az üzleti iskola tárgyi eszközöket vásárolt 2 669 891 Ft értékben. Az iskola
önrész hozzájárulása 1 073 683 Ft. Utófinanszírozással 1 596 208 Ft összeg
támogatáshoz jutott a székesfehérvári üzleti iskola. Az alaprészb l pályázat
útján kapott beruházási célú támogatást a t ketartalékba helyeztük, majd
lekötött tartalékként mutattuk ki.
A beszámolási id szakban a közhasznú tevékenységb l származó bevételek a
az alábbiak szerint alakultak:
Bevétel megnevezése
Tandíjak és egyéb hallgatói díjak
Elkülönített alapoktól kapott támogatások
Fejlesztési célra kapott támogatások

Ft.
22 020 918
1 527 369
47 197 052

Egyéb bevételek, amelyek a közhasznúsági tevékenységhez kapcsolódnak:
Bevétel megnevezése
Értékesítés árbevétele
Tárgyi adómentes szolgáltatás árbevétele
Közvetített szolgáltatás
Tárgyi eszköz értékesítése
Bér támogatás
Különféle egyéb bevétel, kerekítések
Pénzügyi m veletek bevételei

Ft.
1 133 176
661 000
55 117
154 000
645 405
20 460
2 792 158

A 2004. évben felmerült költségek, ráfordítások kizárólag a közhasznú
tevékenység érdekében merültek fel.

2. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
A School of Business Közhasznú Társaság vagyonát az által fenntartott
Iskolák m ködésére, az alkalmazottak és az iskolákban oktatók bérére,
járulékaira, a kapcsolódó tevékenységek helyiségeinek bérleti díjára, az
oktatás
színvonalát
emelend
továbbképzésekre,
könyv-eszköz
beszerzésekre, valamint az egyéb közhasznú tevékenységgel kapcsolatosan
felmerül kiadásokra fordítja.
A társaság törzst kéje 3 000 000 Ft, amely 2 543 000 Ft készpénzb l és
457 000 Ft érték apport eszközb l áll.
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2004. December 31.
School of Business Közhasznú Társaság
Közhasznú eredménykimutatás
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A szervezet által nyújtott támogatások
ebb l: a 224/200 Korm.rend. 16.§ (5) bekezdése
Szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve
átadott támogatás

Az Éves beszámoló Mérlege a Közhasznúsági jelentés mellékletét képezi.

Az el z évhez hasonlóan jelent s beruházás, tárgyi eszközvásárlás történt,
amely az oktatást biztosító feltételek megteremtését, fejlesztését segíti el .
3. Cél szerinti juttatások
A Társaságnál cél szerinti –pénzbeli, vagy nem pénzbeli- juttatások,
szolgáltatások nem történtek.
4. Kimutatás a kapott támogatásokról
A Társaság által m ködtetett iskolák jelent s összeg támogatásban részesülnek.
A támogatások cégekt l, vállalkozásoktól származnak, melyet a Szakképzési
Tv. Értelmében az iskolák fejlesztési támogatás címén kapnak
3. Kimutatás a Társaság vezet tisztségvisel inek nyújtott juttatásokról
A Társaság tagjai közül Bokor József ügyvezet , valamint a három tagú
Felügyel Bizottság tagjai részesültek tiszteletdíjban.
A kifizetések a taggy lésen meghatározott mértékben történtek, az alábbiak
szerint:
Név
Bokor József
Kalamár Gábor
Bódi András
Nagy Attila

Tiszteletdíj összege (Ft)
2 177 000
540 000
540 000
540 000

4. Beszámoló a közhasznú tevékenységr l
A School of Business Kht. kiemelten közhasznú min sítés , közfeladatot,
közhasznú tevékenységet folytat az általa fenntartott 11 iskolában.
Cél szerinti tevékenysége után adómentességben részesül. A beszámolási
id szakban folyatatott vállalkozási tevékenységb l árbevétel nem keletkezett.
A 2004évben átlagos normatívás tanuló létszám 1187 f ,
tandíjas tanuló 54 f .

Alkalmazottak létszáma 65 f , vállalkozási, megbízási szerz dés alapján 220
f t foglalkoztat a Kht.
Az alapító okiratban nevesített cél szerinti tevékenységhez, kapnak
támogatást az iskolák, illetve a Társaság. A tanulók nagyobb hányada az els
szakképzését szerzi meg, majd a továbbiakban nagy többsége elhelyezkedik,
kisebb része egyetemen, f iskolán folytatja tanulmányait. Mivel a második
szakképesítés megszerzése is ingyenes, volt a beszámolási id szakban ezért a
tandíjas tanulók létszáma alacsony.
Az el z évekhez hasonlóan a Társaság nyereséges évet zárt. A társaság a
nyereségét nem oszthatja fel.
A nyereséget az iskolák m ködésére, az oktatás színvonalát emel
továbbképzésre, eszközbeszerzésre, valamint a tevékenységgel kapcsolatos
egyéb kiadásokra fordítja.
Az iskolák tárgyi feltételeinek javítására folyamatos beruházás történik,
részben a normatívából, részben a kapott szakképzési hozzájárulásból,
valamint a központi szakképzési alaprészb l kapott támogatásokból, illetve a
pályázatok útján elnyert forrásokból.
Társaságunk, valamint Iskoláink vezet i, igazgatói személyes kapcsolataikat
felhasználva segítik a hazai és külföldi gazdasági szerepl k bevonását az
Iskolák fejlesztésébe, a kés bbiekben pedig ezáltal is segítve a tanulók
elhelyezkedését.
Társaságunk 2001-ben alapítványt hozott létre Üzleti Iskola
Oktatásfejlesztési alapítvány néven, 100 000 Ft alapítói vagyonnal.
Az Alapítvány célja: Társaságunk iskoláiban folyó gazdasági, informatikai
képzések tárgyi feltételeinek javítása, az iskolák nemzetközi kapcsolatainak
el segítése, tanulmányi versenyek meghirdetése, lebonyolítása, illetve
támogatása, tanulmányi kirándulások és az iskolai sportélet támogatása,
tanulmányi ösztöndíjak nyújtása, az oktatást segít kiadványok szerkesztése,
terjesztése, egyéb, tanulmányok és kutatások végzése.

