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TöíVényszék:

Bekiildó adatai

19 veszDrémi T Táígyév,| rrloFT4

Viselt név:

születési név:

Anyia neve:

Előtag

|-----l
családi név

Tz
Első utónév

TÁN

sztlletési ország neve:

szúletési telepulés neve:

születési adeie; E-,16T,l-[[-m]

További utónevek

Tz

szervezet neve:

OVASSY ALAPÍTVÁNY A JÖVŐÉRT

szervezet székhelye;
líányítószám: EEEE Település:

köaerület neve:

Házszá,rn,.

Közterület jellege:
Ekó.l"e--l

t----lT---_l Aitó:

Beiegt/ző határozat száma: ffi ffi .prsl.rrn/Eg|gTi'l/m
Nyi lvántartási szám:

szervézet adószáma_

FTölzffizFITlTFIo'l
EEEEEEEE-E-EE

Képviseló neve: SCHULTZ ZOLTÁN

KépViselő aláírása:

Keltezés:

VEszPRÉM EEEE-EE-EE

T
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szervezet neve:

ASSY ALAPÍTVÁNY A JÖVÓÉRT

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer íointbah)
Előző év Élőző e\r

helyesbítése
TárgyéV

EszKözöK (AKTíVÁK)

A. Befektetetteszközök 50
l. lmmateriális javak

50
ll. Tárgyi eszközök

lll. Beíektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 10 676 Lo u22

l. készlelek

ll. követelések

lll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök 10 676 Io L22
c. AKíV idóbeli elhatároliá.sok

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 10 676 Lo I72
FoRRÁsoK (PAsSZíVÁK)
D. s4át tóke 10 676 to L72

l. lnduló tóke/jegyzett tóke 15o 150
l l. TőkeváltozáVeredmény 9 922 10 526
lll. Lekötött tartalék

lV. Értékelési tanalék

V. TárgyéVi eredmény alaptevékenységból 6ÍM -504
Vl. TárgyéVi erdeményvállalkozási tevékenységból

E. céltartalékok

F. Kötelezettségek

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hossztl leiáratú kötelezettségek

lll. RöVid lejáratú kötelezettségek

G. passzív idóbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN 10 676 Lo L?2
Kitöltó verzió:2.49.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 20í 3.05.í í í 6.44.38
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egyszefiisített beszámolója és közhátznúságí melléklete 
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ex_t+z

szérvézet névé:

LOVASSY ALAPÍWÁNY A JÖVÓÉRT

Az egyszeíűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatok ezel folintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenyséq összesen

el6ző év előzó év
helyesbítése

táJsyév elő2ő év előz6 év
helyesbítése

társyév előző év előző év
heuesbítése

é.gyév

1. Éftékesítés néttó árbéVételé

?. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek
2 362 2 L2E z 362 2 u22

- tqgdíj. alapítótól kapott
beílzetés

- támoqatások 2 La6 1 957 2 Ls6 1 957

- adományok
L76 L77 L76 L77

4. Pénzügyi műVeletek bevételei L6A 9j 164 9j

5. RendkíVüli bevételek 282 2a2

ebból:

- alapítólól kapott befizetés

- támogatások 2a2 2a2

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 2 ao€ 2 2La 2 8of 2 2L9

ebből: közhasznú tévékenvséd
bevé-íelei 2 644 2 L22 2 644 2 L28

6. Anyagjellegú ráíordítások 13 La 30

7. személyiiellego ráíord ítii€ok

ebból: Vezető tisáségviselők
Iuttatásal

8. Énékcsökkénési leírás

9. Eqyéb ráford ítá6ok 2 L67 2 662 2IG7 2 662

10, Pénzüovi műVeletek
íáíör.l ílásá'i' u 27 24 21

Kitöltó verzió:2.49.0 Nyomtatvány vezló:í.6 Nyomtatva: 201 3.05.1 1 1 6.44.38
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I PK-142

Az egyszerúsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatok ezet íaíintban.)
Alaptevékenység osszésén

előző év előz6 év
he4€'sbíése

táígyév eltjző év el6z6 év
helyesbítése

tárgyév el6z6 év előző év
helyesbítése

tálgyév

11. RendkíVüli láíord ítások

B. Összes ráíordítás
(6+7+8+9+1o+11) 2 2o4 2 723 2 2o4 2 723

ebből: közhasznú tevékenvséd
ráford ításai 2 L67 2 650 2 a6'7 2 650

c. Adózás el6tti eredmény (A-B) 6(M -5o4 604 -5(M

12. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (c-12)
604 _504 604 -5o4

13. JóVáhagyott osztalék

E, Targyévi eredmény (D-13)
6o4 _504 5 _504

Táiékoaató adatok

A. Központi költségvetési
tamogatas

B. Helvi önkormánvzati
költséÓVetési támo'qatás

c. Az EuróDai Unió strukturális
alapiaiból. ílletve a kohéziós
Ala'pból nyújtott támogatíí§

D. NormatíV támogatás

E. A személvi iöVedélamadó
meohatarozótí részének adózó
renöelkezése szerinti
felhasznáásáról szóló 1996. évi
cxxvl.törvény alapián kiutalt,
osszeg

2 1'a6 1 957 2 L81 1 957

F. KöZszolgáltatási bevétel

Az adatok könywizsgáattal alá Vannak támasztva. KÖn)ryvizsgálói záradék ] tqen fi ttem

szervezet ireve:

ASSY ALAPÍWÁNY A JÖVŐÉRT

Kitöltó verzió:2.49.0 Nyomtatvány vezió:1.6 Nyomtatva: 2013.05.í1 16.1t4.38
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1,42

1. szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szeíinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

AssY A

1.2 székhely

tranvitószám: PPPP Település: E.s*-É" 
- 

-l
közterület neve: T Közterület ielIege: Ekil;---l

r-----lHazszám: Ei-T Lépcsőház: l-----_-l e.elet, f--__l
1.3 Beiegrzó határozat száma: EE. EB, FlaErrnrEg|í'lil tffi
1.4 Nyilvántartási szám :

1.4 sze]vezet adószáma:

ETg],,| olsl,' FlTlTI, |öl

EEEEEEEE-E-EE
1.6 Képviseló neve: SCHULTZ ZOLTÁN

2012. évben az alapítvány a tevékenységét az alapító okiíalban meghatározott alapcéloknak megfelelően
gezte. Válalkozási tevékenységet nem íoltrtatott. A határozatai alapián iuttatott támogatások az alapító

szeíinti közhasznú tevékenységet segítették, melyek a következőki
Nevelés és okíatás, képességfeilesztés, ismeretteriesztés.
Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása.
Gyermek- és ifiúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
Hátrányos helyzetíl csoponok társadalmi esélyegyenlóségének elósegítése.
Euroatlanti integíáció elősegítése.

felhasználás szorosan kötődik a Lovassy László Gimnázium oktató, nevelő munkáiához, valamint a
volt Piaíista Gimnázium Öregdiák Baráti Köréhez. segíti a nevelés árgyi feltételeinek biáosítását,

szociális problémák kezelését.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: oklató-hevelő munka féltétéléinék

3.2 Kózhasznú tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, jogszabályhely: köznevelési

1993. éVi Lxxlx. tV. 2.§ és 2011. évi cxc. tv. 1-2.§

3.4
3.5

Közhasznú tevékenység célcsoportja: oldatásban résztvevők
Közhasznú tevékenységből részesülók létszáma:
Közhasznú tevékenység íóbb eredményei:

TloP 1.1.1. pályázaton elnyen eszközök kiegészítése audio eszközökkel, valamint használatához
tananyagok beszerzése.

kön)Miárban úi kiszolgáló pult áll rendelkezésre, valamint úi idegen nyelvú köntruek segítik a diákok

Kilőltő veíziói2.49.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2013.05.11 í6.rl4.39
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I VX-UZ

1. szeívezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és kózhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

AssY A

1.2 székhely

lrányítószám: EEEE
Kózteriilet neve: f::::::

Település:

Közterület.iellege: Ekó,"r"p---l

t-----_-lHfuszám: E;-T Lépcsőház: f-___l emetet: f---__l
1.3 Beiegyzó haáíozat száma: m. EB.FFEf[ntE9l9[il /EE
1.4 Nyilvántartá,si sziáín :

1.4 szelvezet adószáma:

FTrZnTi]zFlTlTlsTo'l

EEEEEEEE-E-EE
1.6 KépViselő neve; Tz zoLTAN

T

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: és külíöldi tanulmánvutak szervezése
3.2 Kózhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: köznévelési

évi Lxxlx. tv. 2.§ és : 2011. évi cxc. tV 1

3.3

3,4
3.5

KóZhasznú tevékenyséq célcsoponja: oktaásban résztvévők
Kózhasznú tevékenységből részesúlők létszáma:
Közhasznú tevékenység íőbb eredményei:

röplabdacsapata a diákolimpián oíszágos haímadik
a gimnázium a Lovassy színpad, illetve a Múvészeti Önképzőkör számára. Úi kapcsolat a
i zapíesic város középiskoláiával. Kulturális küldöttséo a németországi

Lindenau schule-iának Musikíestjén.

Kitöltó verzió:2.49.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 20í3.05.1í í6.44.39
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I nr-r+Z

1. szeívezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

oVAssY A

1,2 székhely

lrányítószám: EEEE Település:

közterület neve: Közterület iellege: E,ó.l.p--l
r------lHázszám: |ii-------l Lépcsőház: [-----l emetet: |-----_l

1.3 Beiegtzó hatáíozat száma; EE. EB.FE rrntngF'Iil'M
1.4 Nyilviántartási szám:

1.4 szervezet adószáma:

ETöl,,Fl g] z lrlTlTFTDl

EEEEEEEE-E-EE
1.6 Képviseló neve; SCHULTZ ZOLTÁN

T

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, jogszabályhely: kulturális haqyományok ápolása

évi Lxxlx, tv. 2,§ és 20.§: 2011. évi cxc. w. 1-2.§i 2011. évi clxxxlx. tv.

3.4
3_5

Közhasznú tevékenység célcsoportja: és tanárok
Közhasznú tevékenységből részesülók létszáma:
Közhasznú tevékenység fóbb eredményei:

700

veszprémi Lovassy és volt piarista Gimnázium öreqdiákiainak Baráti köre éves
lskolatörténet egy részének bemutatását készíti eló Aínhoífer Mihály, az iskola Volt igazgatóia

íotóinak feldolgozásával, kiiállításía elókészítésével. Alap(tványi támogatással valósult meg a

Kitöltő verziői?.4g.0 Nyomtatvány verzió:í.6 Nyomtatva: 2013.05.í 1 16.44.39

@



#Éb

ffi
A kettős könwvitelt vezető egvéb szervezet I

egyszerűsített beszámolója és közhá"sznúsági melléklete I lX-taz

1. szervezet azonosító adatai

2. Táígyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznt] tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

AssY A

1.2 székhely

lrányítószám: EEEE Település:

közterület neve: Közterület jellege:
E,ó,"l"p -_l

t-------1

T

Házszám: Ei---_-l Lépcsőház: l---l eretet: |-Tl
1.3 Beiegyző hatáíozat száma: EE. EB.|alaFrrnrEgl-gFl'PP
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 szervezet adószáma:

I rTöl,.FId]z |rlTFFTo]

EEEEEEEE-E-EE
1.6 Képviseló neve: Tz zoLTÁN

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: szociális helvzetben lévő tanulók
3.2 Kózhasznú tevékeny5éghez kapcsolódó közíeladat, iogszabáyhely:

éVi Lxxlx. tv 2.§ és i 2011. éVi cxc, w. 1-2.§

3.3

3.4
3_5

Közhasznú tevékenység célcsoportja: okíatásban résztvevők
közhasznú tevékeoységból részesülók létszáma:
Közhasznú tevékenység tőbb eíedményei:

ányi támogatással biztosítottuk egy diák nyári tehetséggondozó táborban való részvételéti
nt 2 diák színhlázbérletének megvásárlását.

Nyomtatva: 2013,o5,1'l 16.44.4oKitöltó vgrz ió:2.49.0 Nyomtatvány ve]z ió:1.6
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ffi l A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

ru l 
egyszerűsített beszámolója és közháíznúsági melléklete 

I 
lx_t+z

4.a Felhasznát Vaqyonelem megnevezése Vagyonelem éítéke Felhasznáás célja

4.2 Felhasznál Vagyonelem megnevezése vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.3 Felhasznált Vaqyonelem meqnevezése vagyonelem értéke Felhasználás célja

közhasznú tevékenvséo érdekében
felhasznát vaqyon kimútatása
(összesen)

közhasznú tevékenvséq érdekében
f elhasznát vaovon kimütaiáÉa
(mindösszese-nl

5. cél szeíinti jutattások kimutatása

4. Közhasznú tevékenység érdékében felhasznát vagyon kimutatása (Adatok ezer forlntlJah.)

6. vezetó tiszt§égviselőknek nylíjtott iuttatás

5.1 cél szerinti iunatás megnevezése Előző év Tár9yéV

oklalén.Eló munk .t dr4.d9z.ran.k, lctat |.|nd.lávftÁs 378 1 5a8

5.2 cél szerinti iuttatás megnevezése El6ző év TáígY év

.t a. ktillildi ühllniányul.k, frorck .rN.z..., táholrlÁ& 4-50 759

5_3 cél szerinti iutattá§ megnevezése Előző év Tárgy éV

haqyományól2 és, öíegdiák baíáti kör támog.tá§a !- 29a 2l3

cél szeíinti iuttatások kimutatása
(összesen) ' 2 a:2a 2 560

cél sze]inti iuttaüísok kimutatása
(mindösszesen) 2 L6i 2 650

6_1 Tisztség Előzó éV (1) íaqyév (2)

6.2 Tisztség Előz6 év (7) Tárgy év (2)

A. vezető tisztségviselőknek nyúitott
iuttatás összesen:

szeívezet neve:

ASSY ALAPÍTVÁNY A JÖVŐÉRT

Kitöltó veizió:2.49.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 201 3.05.1' 16.,14.40
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# l A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

W l 
egyszerűsített beszámolója és közhá3znúsági melléklete 

I 
lx-tnz

4.a Felhasznált Vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasznáás célja

4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasznáíi5 célja

4.3 Felhasznált Vagyonelem megnevezése Vagyonelem énéke Felhasználás célia

közhasznú tevékenvséq éídekében
íelhasznált vagyon Íimútatása
(osszesenl

közhasznú tevékenvséq é]dekében
íelhasznált vaovon kimütatá§a
(mindösszeseÉl

5. cél szerinti juiattások kimutatása

lL Közhasznú tevékény§ég é]dékében felhasznát vagyon kimutatása (Adatok ezel todntban. )

6. vezető tisztségviselőknek nyúitott iuttaás

5.1 cél szeíinti iuttatás megnevezése Előző e\., TáígyéV

n.hé2 .2@iáli. hely..tb€o lévó l ulók lámoq.lág u 9(
cél szerinti juttatás rnegnevezése Elózó éV Tárgy év

5.3 cél szeíinti iutattás megnevezése Élőző év Tárgy éV

cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen) 4l 90

cél szérinü iuttatások kimutatáse
(mindössze3en) 2I6i 2 650

6.1 Tisztség Előző év (I) íálgyév (2')

6-2 Tisztséq Előző éN (L) Tárgy év (2)

A. Vézetq tisáségviselőknek nyújtott
lunatas osszesen:

szervezet neve:

ASSY ALAPÍTVÁNY A JÖVÓÉRT

Kitöltő ve]z ió:2,49.0 Nyomtatvány verzió: 1.6 Nyomtatva: 20í3.05.11 í 6.44,40
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

szervezet neve:

ASSY ALAPÍWÁNY A JÖVÓÉRT

7: Közhasznú iogállás megállapíttásához szükséges mutatók
(Ad atok e 2e t ío;hthah.)

Alapadatok Elóző éV (1) íárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 2 808 2 2L!
ebbó|:

c. A személvi iövedelemadó meohaüáfozott részének az
adózó rende]k'ezése szerinti íelhásználásáról szóló
1996, évi cxxvl. törvény alapián átutalt összeg 2 La6 1 95.'

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Noímatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyúitott üímoqatás

G. Koííigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 622 262

H. Összes ráfo.dítás (kiadás) 22ü 2 723

l. Ebből személyi iellegű ráío]díh4s

J. Közhasznú tevékenység ráford ítá§ai 2IÉ7 2 65(

K. Adózott eredmény 604 -504

L. A sze]vezet munkáában köz]eműködő kózérdekű önkéntes
tevékenvséoet véoz6'személvek száma
(a közéróekÚ ónkéntes tevékénységról szóló
2005. éVi Lxxxvlll. törvénynek fuegJelelően)

Erőíorriás ellátot§ág mutatói Mutató teljesítése

lgen Nem

Ecrv. 32. § (4) a) LFL+B2)/2 > 7.ooo.ooo, - Ft] x !
EcN. 32. § (4) b) [K7+K2>=0] x tr
Eclv. 32. § (4) c) ftl7+l2-A7-A2)/(H7+H2)>=0,25] tr E

Társadalmi támog atot§ág mutatóí Mutató teljesítése

EcN. 32. § (5) a) ftCl+C2)/(G7+G2) >=0,02] B !
Eclv. 32. § (5) b) KJ7+J2)/(HL+H2)>=0,5] B !
Ectv- 32- § (5) c) KLL+L2)/2>= 10 fő] tr x
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-742

Tiámogatási program elnevezése:
alapítványi támogatás

Támogató megnevezése: Balluíf-Eleldronika Kft.

Támogatá§ íorrása:

központi költségvetés !
ónkormányzatiköltségvetés !
némzétközi íorrás !
más gazdákodó m

Támogatás időtartama: 2oL2. év

Támogatási ósszeg: 50 ooo

- ebből a tárgyéVre iutó összeg: 50 o00

- tárgyéVben íelhasznát összeg: 50 ooo

- tárgyéVben íolyósított összeg:
50 ooo

Támogatás típusa: visszatérítendó E Vissza nem térítendó B
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése iogcímenként

személyi

Dologi
50 oo0

Felhalmozási

összesen: 50 ooo

TámoEatás tárEyévi lelhasznáásának szöveges bemutatá§a:

ohatási tevékenység támogatása: íizikai munkaközösség eszközbeszerzése

Az uzlell evoen vegzen looD [eveKenysegeK es programoK Demulalasa

szeryezet neve:

LOVASSY ALAPÍTVÁNY A JÖVÓÉRT
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-l42

Támogatási proqram elnevezése:
ala9ítványi támogatá§

Támogató me9nevezése: Budapest Hitel- és Féilésztési Bank zrt.

Támogatás íorrása:

központi költséqVetés n
önkormányzatiköltségvetés !
nemzetközi forrás !
mas gazdálkodó m

Támogatás időtartama: 2or2- év

Támogatási összeg: 1oo ooo

- ebből a tárgyévre iutó összeg: 1oo ooo

- tágyéVben íelhasznált összeg; 100 00o

- táígyéVben folyósított összeg:
100 00o

Támogatás típusa: Visszatérítendő ! Vissza nem térítendő m
Táígyévben felhasznát összeg rész|etezése iogcímenként

személyi

DoIo9i 1oo ooo

Felhalmozási

összesen: 1oo ooo

TámogatáÉ árgyéVi szöveges bemutatása:

A megvásárolt diákszigetek a tanulók napközbeni és délutáni tanulását segítik, kiegészítik az iskolatönéneti kiállítást,
úi lehetóségeket teremtenek annak terében.

Az uzlefl évben végzett íobb tevekenységek es pío9ramok bemulatasa

szeívezet neve:

ASSY ALAPÍWÁNY A JÖVÓÉRT
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