
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-05-24 21:36:32. Érkeztetési szám: EB00586995

19 Veszprémi Törvényszék

LOVASSY ALAPÍTVÁNY A JÖVŐÉRT

1 9 0 1 0 0 7 8 8 9 0 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

forint

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .24  21 .40 .50



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

19 Veszprémi Törvényszék 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

LOVASSY ALAPÍTVÁNY A JÖVŐÉRT

8 2 0 0 Veszprém

CSERHÁT lakótelep

11.

    

1 9 0 1 0 0 7 8 8 9 0

0 6 0 0 P k 0 0 0 3 3 2 1 9 9 1

1 9 2 6 3 5 8 0 1 1 9

DR. MARKOVSZKYNÉ SINDLER ÁGNES

VESZPRÉM 2 0 2 2 0 5 2 3

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .24  21 .40 .50



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

LOVASSY ALAPÍTVÁNY A JÖVŐÉRT

Adatok ezer forintban

6 204 6 943

190

6 204 6 753

12 174 11 203

12 174 11 203

18 378 18 146

18 378 18 146

150 150

15 138 18 228

3 090 -232

18 378 18 146

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .24  21 .40 .50



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

LOVASSY ALAPÍTVÁNY A JÖVŐÉRT

Adatok ezer forintban

6 964 4 008 6 964 4 008

6 964 4 008 6 964 4 008

4 266 1 343 4 266 1 343

6 964 4 008 6 964 4 008

6 964 4 008 6 964 4 008

2 350 1 453 2 350 1 453

1 167 2 203 1 167 2 203

340 536 340 536

17 48 17 48

3 874 4 240 3 874 4 240

2 671 2 698 2 671 2 698

3 090 -232 3 090 -232

3 090 -232 3 090 -232

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .24  21 .40 .50



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

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

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

LOVASSY ALAPÍTVÁNY A JÖVŐÉRT

Adatok ezer forintban

2 698 2 665 2 698 2 665

4 266 1 343 4 266 1 343

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .24  21 .40 .50



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

LOVASSY ALAPÍTVÁNY A JÖVŐÉRT

8 2 0 0 Veszprém

CSERHÁT lakótelep

11.

    

0 6 0 0 P k 3 3 2    1 9 9 1

1 9 0 1 0 0 7 8 8 9 0

1 9 2 6 3 5 8 0 1 1 9

DR. MARKOVSZKYNÉ SINDLER ÁGNES

oktató – nevelő munka támogatása

2011. évi CXC. tv

középfokú oktatásban részt vevő diákok

628

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .24  21 .40 .50



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

LOVASSY ALAPÍTVÁNY A JÖVŐÉRT

8 2 0 0 Veszprém

CSERHÁT lakótelep

11.

    

0 6 0 0 P k 3 3 2    1 9 9 1

1 9 0 1 0 0 7 8 8 9 0

1 9 2 6 3 5 8 0 1 1 9

DR. MARKOVSZKYNÉ SINDLER ÁGNES

hagyományőrzés, kulturális tevékenység

2011. évi CXC. tv

volt és jelenlegi diákok

800

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .24  21 .40 .50



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

LOVASSY ALAPÍTVÁNY A JÖVŐÉRT

8 2 0 0 Veszprém

CSERHÁT lakótelep

11.

    

0 6 0 0 P k 3 3 2    1 9 9 1

1 9 0 1 0 0 7 8 8 9 0

1 9 2 6 3 5 8 0 1 1 9

DR. MARKOVSZKYNÉ SINDLER ÁGNES

hazai és külföldi tanulmányutak támogatása 

2011. évi CXC. tv

középfokú oktatásban részt vevő diákok

40

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .24  21 .40 .50



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

LOVASSY ALAPÍTVÁNY A JÖVŐÉRT

8 2 0 0 Veszprém

CSERHÁT lakótelep

11.

    

0 6 0 0 P k 3 3 2    1 9 9 1

1 9 0 1 0 0 7 8 8 9 0

1 9 2 6 3 5 8 0 1 1 9

DR. MARKOVSZKYNÉ SINDLER ÁGNES

nehéz szociális helyzetben lévő tanulók támogatása

2011. évi CXC. tv

középfokú oktatásban részt vevő diákok

12

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .24  21 .40 .50



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

LOVASSY ALAPÍTVÁNY A JÖVŐÉRT

Adatok ezer forintban

oktató – nevelő munka támogatása 1 449 938

hagyományőrzés, kulturális tevékenység 47 324

hazai és külföldi tanulmányutak támogatása 199 479

1 695 1 741

1 980 2 235

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .24  21 .40 .50



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

LOVASSY ALAPÍTVÁNY A JÖVŐÉRT

Adatok ezer forintban

nehéz szociális helyzetben lévő tanulók támogatása 285 494

285 494

1 980 2 235

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .24  21 .40 .50



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

LOVASSY ALAPÍTVÁNY A JÖVŐÉRT

Adatok ezer forintban

6 964 4 008

2 698 2 665

4 266 1 343

3 874 4 240

2 671 2 698

3 090 -232

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .24  21 .40 .50



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

LOVASSY ALAPÍTVÁNY A JÖVŐÉRT

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .24  21 .40 .50
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2021-ben az Alapítvány az Alapító Okiratban rögzített alapítványi céloknak megfelelően végezte a tevékenységét,

Tevékenysége az alapcélokkal összhangban, szorosan kapcsolódik a Lovassy László Gimnázium oktató-nevelő

munkájához, valamint a Lovassy és volt Piarista Gimnázium Öregdiák Baráti Köréhez.

Csak közhasznú tevékenységet végzett, vállalkozási tevékenysége az előző évekhez hasonlóan 202].-ben sem volt.

Határozatai alapján az alábbi közhasznú tevékenységekhez nyújtott támogatást:
r nehéz szociális helyzetben lévő, de az iskolai élet területén tehetséges tanulók támogatása;

. az oktató nevelő munka feltételrendszerének javítása;

r hazai és külföldi tanulmányi utak támogatása;

o hagyományőrzés, kulturálistevékenység.

Bevételei a NAV által átutalt rendelkező nyilatkozatok alapján juttatott L%-ből, valamint támogatásokból
származtak, mindösszesen 4.0o8.052,- Ft értékben, az alábbiak szerint:

,/ szJAL% 2,665.o52,-Ft
,/ támogatások:

. magánszemélyektől 268.000,- Ft

o gazdálkodó szervezetek 1.075.000,- Ft

Kiadásai

+ Működési célú kiadásként a pénzügyi szolgáltatás mellett a könyvelő program éves díja jelentkezik, ami

összességében 69.231,- Ft.

+ Személyi jellegű kiadások nem voltak, a kuratóriumi tagok, valamint az adminisztrációs és a pénzügyi-

gazdasági feladatokat ellátó személyek társadalmi munkában, ellenszolgáltatás nélkül végzik a munkájukat.

+ Közhasznú tevékenység kiadásaira minden esetben a kuratórium határozatai alapján került sor. A
határozatok alapján juttatott pénzeszközök felhasználásáról az igénylők elszámoltak.

-+ A járványügyi helyzet miatt ZaZ1,-ben nem valósult meg a szülői közösséggel együtt megrendezendő Lovassy

bál, nem valósult meg a Sváb bál.

-+ A járványügyi helyzet miatt versenyekkel kapcsolatosan kevés kiadás volt 2021-ben.

-+ A Planet Budapest 2a2L Expo utazási kiállításra az iskola pályázata nem nyert támogatást, így ezzel

kapcsolatosan nem született kifizetés.

-+ A2O2t. évi határozatok alapján 2022-ben kell elszámolni

o a nyelwizsga-támogatással

o kétutas fali hangdobozok beszerzésével

o a tantermi színházi előadásokkal, melyek közül 2 előadás valósult meg2a2L őszén, másik 4 előadás

pedig 2022 tavaszán

o a fizika tanterembe beszerzett székekkel, melyek 2O22tavaszán meg is érkeztek

o Lovassy Évek könyve -grafikai tervezés került kifizetésre 2021-ben

J^,,J{I
Oldal: 1/ 3



A kiadások részletezése a határozatok szerinti bontásban a lenti táblázat alapján követhető, a négy közhasznúsági
tevékenység szerint az alábbiak valósultak meg:

o az oktató neve|ő munka feltéte|rendszerének iavítására: 3.612.716,- Ft
r versenyeken való részvétel támogatása
. iskolabútorbeszerzése
. fizikaeszközökbeszerzése
. informatikaieszközökbeszerzése
. idegen nyelvi és szaktárgyi könyvek beszerzése
. tantermi színházi előadások

Az összegből 938.135,- Ft célszerintijuttatás volt.

Lovassy Színpad nyári tábora
Lovassy Zenekar őszi tábora
Látogatás a Kísérl et Orvostudomá nyi Kutatói ntézetb e

l

l

a

esre iák baráti kör a:

Évek kÖnyve 21t8,2a2L,a Lovassy László Gimnázium 3 tanévének összefoglalója

menza díjának átvállalása
nyelwizsga támogatása

Az AlaPÍtvánY a kÖzhasznú jogállás megállapításához szükéges feltételeknek az erőfarrás ellátottsági mutató és a
társadalmi támogatottsági mutató tekintetében is megfelel.

A 20koz nvomtatvánv kitöltéséhez §zükséRes adatok szintén a lenti táblázatban követhetők. Ennek megfelelően a
NAV által 2020-ban átutalt L%-ok (2.698.056,- Ft) teljes mértékben felhasználásra kerültek, tartalékolásra nem került
sor. Működé§re nem számolunk el belőle.
Az elszámolásnál az alapítványi céloknak megfelelő bontásban a következőket rögzítjük:

l

I

. az oktató-nevelő munka feltételrendszerének javítása:

o hazai és külföldi tanulmányutak szervezése:
o hagyományápolás, öregdiák baráti kör céljai:

Veszprém, 2O22. május 23.

2.L61,7o!,- Ft

2L2.355,- Ft

324.000,- Ft

Záradék:

A beszámolót a kuratórium 2o22. év május hónap 23. napján az t-1?/2oZ2. {V.23.) határozatával elfogadta.

Az AlaPÍtványnál a könywizsgálat nem kötelező, a beszámolót bejegyzett könywizsgáló nem ellenőrizte.

képviselő

Oldal: 2 / 3
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LOVASSY ALAPÍTVÁNY A JÖVŐÉRT
8200 Veszprém Cserhát ltp. 11"

19263580-1-19

KlEGÉszíTő vellÉrlrr
202t. Év

a ,,Lovassy Alapítvány a Jövőért" közhasznú alapítvány

egyszerűsített éves beszámolójához

A,,Lovassy Alapítvány a Jővőért" Alapítvány 1991. évben alakult és kezdte meg működését,
közhasznúsági nyilvántartásba vétele 1999-ben történt meg.

Az Alapító Okirat szerint az Alapítvány alapcéljaiaz alábbiak:
. Nehéz szociális helyzetben lévő, de az iskolai élet valamely területén kifejezetten tehetséges

ta nulók anyagi támogatására.
r Tiszta és világos feltételrendszer alapján az iskolai élet teljességet érintő diákteljesítmények

anyagi elismerésére, kitüntetett szerepe azonban a tanulmányi munkának van.
o Az oktató-nevelő munka eszközrendszerének, feltételeinek javítására, különös tekintettel az

iskola mindenkorispeciális feladatai ellátásának színvonal növelése érdekében.
. lskolai szervezésű hazaiés külfölditanulmányutaktámogatása.
. Hazaiéskülfölditanulmányutakszervezése,
. A ha8yományőrzés és a gimnázium öregdiák baráti köre céljainak támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége a következő területekre terjed ki:

. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

. kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása.

. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
o Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
. Euroatlanti integráció elősegítése.

A célok támogatásáról, a támogatás módjáról, idejéről és terjedelméről az Alapítvány Kuratóriuma
dönt.

Alapító: intézmény tantestülete és szülői munkaközössége
Kuratórium elnöke: Schultz Zoltán intézményvezető
Képviseletre jogosult személyek: Dr. Markovszkyné Sindler Ágnes

oszterné ÓnodiAndrea
Alapítvány székhelye: 8200 Veszprém Cserhát ltp. 11.

lnternetes honlapja: wwv[.w§:trr.]cvassv.hu

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely magyar és külföldijogi-, valamint magánszemély csatlakozhat, aki

az Alapító Okiratban megfogalmazott célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzá kíván járulni, és azt

Alapító Okirat rendelkezéseit elfogadja.

A számviteli információs rendszer kialakítását és működtetését egy fő könyvelő végzi társadalmi
munkában, részére nem kerül kifizetésre személyijellegű juttatás.

}lr[d, oldal 1/ 9



LOVASSY ALAPÍTVÁNY A JÖVŐÉRT
8200 Veszprém Cserhát ltp. 11.
1_92635B0-1_-19

A beszámoló készítés időpontja: 2022. március 31.

Az Alapítványnál a könyvvizsgálat nem kötelező, a beszámolót bejegyzett könywizsgáló nem
ellenőrizte.

Az Alapítvány a számviteli politika összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez

biztosítja azt, hogy a beszámoló reálisan mutatja a jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetet.
A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A számlákat, al- és részletező számlákat, azok
számjeleit és megnevezését a könyvelő programban lévő számlatükör tartalmazza.

Az Alapítvány felmerült költségei kizárólag a célszerinti tevékenységhez kapcsolódnak, ennek
megfelelően kerül az eredmény-kimutatásba, és ez alapján állapítja meg az eredményt.

Az Alapítvány rendelkezik befektetett eszközökkel: immateriális javak, tárgyi eszközök és pénzeszközök
vo lta k.

Forrás oldalon a saját tőke összege - jegyzett tőke csökkentve az alapítás óta bekövetkezett
tőkeváltozással, tárgyévi eredménnyel - jelenik meg.

Az Alapítványnál az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. Jelentős összegű az a

hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott évet érintően (évenként
külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - (előjeltől
független)abszolút értékének e8yüttes összege meghaladja az ellenőrzött év mérlegfőösszegének 2%-

át"

Az Alapítvány vállalkozói tevékenységből származó bevételre nem tett szert, így a Tao tv. alapján
társasági adót nem kell fizetnie, mely alapján helyi adófizetési kötelezettsége sem keletkezik.

Az Alapítvány 2021,. évben rendelkezésre álló korábbiévekről maradt és befolyt bevételeit az 1. szómú
mel léklet szerinti kimutatások tarta lmazzák.

Az Alapítvány a beszámolási időszakban 7 fős Kuratóriummal működött, tevékenységüket társadalmi
munká ba n végezték, díjazásban nem részesültek,

Veszprém, 2022. május 23.

Oldal2 / 9



LOVASSY ALAPÍTVÁNY A JÖVŐÉRT
8200 Veszprém Cserhát ltp. 11".

19263580-1-1-9

1. számú melléklet

1.

Támogatási program elnevezése alapítványi támogatás
Támogató megnevezése gazdasági társaság - 2019.
Támogatás forrása más sazdálkodó
Támogatás időtartama 2019 -től h atá rozatl a n i d ei g

Támoeatás összee 201.081,- Ft

ebből a tórgyévre jutó összeg 201-,081,- Ft

tó rgyév be n fe lha sz nó lt össze g 201.081,- Ft

tó rgy év b e n f olyós ított össz e g 0,- Ft

Támoeatás típusa vissza nem térítendő

Tárgyévben fel használt összeg részl etezése jogcím en ként

Személyi 0,- Ft

Dologi 201.0B]",- Ft

Felh almozási 0,- Ft

összesen 201.081,- Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az összeg jelentős részéből (200.000 Ft) hazai utazást, a fennmaradó részből
eszközbeszerzés kiesészítését biztosította az alaoítvánv.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

200.000 Ft-ot fordítottunk a Lovassy Színpad 202L évben megrendezett hagyományos
nyári táborára, míg a maradékból informatikai eszközbeszerzést segítettük,
Az alapítvány teljes tevékenységét a szöveges beszámoló tartalmazza.

(lJM
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2.

LOVASSY ALAPÍTVÁNY A ]ÖVŐÉRT
8200 Veszprém Cserhát ltp. 11.
192635B0_1_-19

KlEGÉsZíTŐ vlruÉrtrr

2o2L. Év

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímen ként

Tá mogatás tá rgyévi fel haszná lásá nak szöveges bemutatása

A támogatásból felhasználtakat teljes egészében az oktató nevelő munka
fe ltétel rendszerén ek támogatásá ra ford ítottu k.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Beszerzésre kerültek informatikai eszközök, SSD meghajtók és monitorok az informatikai
szaktantermekben lévő gépekbe.
Az alapítvány teljes tevékenységét a szöveges beszámoló tartalmazza

JL,"l il'

Támogatási program elnevezése alapítvánvitámogatás
Támogató megnevezése gazdasági társaság - 2O2O.
Támogatás forrása más gazdálkodó
Támogatás időtartama 2020-től h atá rozatl a n id eig
Támogatás összeg 750.000,- Ft

ebből a tórgyévre jutó összeg 750.000,- Ft
tó rgyévbe n fel ha sz n ő lt összeg 700.000,- Ft
tó rgyév b e n folyós ított össz e q 0,- Ft

Támogatás típusa vissza nem térítendő

Személyi 0,- Ft
Dologi 700.000,- Ft
Felhalmozási 0,- Ft

Osszesen 700.000,_ Ft

Oldal4 / 9
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LovAssy ALApíTvÁNy n lövőÉnr
8200 Veszprém Cserhát ltp. 11.
192635B0-1-19

KlEGÉszíTő vrllÉrrrr
2o2I. Év

Tá mogatás tárgyévi fel haszná lásá na k szöveges bemutatása

A támogatást az alapítvány nehéz szociális helyzetben lévő diákok támogatás ára, az oktató
n evelő m u n ka feltéte l ei nek i avításá ra ford ított.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Menzatámogatásra fordítottunk 469.474 Ft-ot, nyelvvizsgatámogatásra 25.000 Ft-ot,
versenyeken való részvételre 51.45O Ft-ot, könyvbeszerzésre/eszközre 174.350 Ft-ot,
tantermi színházi előadásra 231.325 Ft-ot.
Az alapítvány teljes tevékenységét a szöveges beszámoló tartalmazza.

;Ut,t
Oldal 5 / 9

Támogatási program elnevezése alapítványi támogatás
Támogató megnevezése magánszemély - 2020.
Támogatás forrása más gazdálkodó
Támogatás időtartama 2020-tól határozatlan ideig
Támogatás összeg 951.599,- Ft

ebből a tórgyévre jutó összea 951.599,- Ft
tó rgyévbe n fel ho sz n ő lt össze q 951.599,- Ft

- tórgyévben íolyósított összeq 0,- Ft
Támogatás típusa vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi 0,_ Ft
Dologi 951".599,- Ft
Felha lmozási 0,_ Ft
összesen 951.599,_ Ft



LOVASSY ALAPÍTVÁNY A jÖVŐÉRT

8200 Veszprém Cserhát ltp. 11.

192635B0-1-19

4.

KlEGEszlTo MELLEKLET

2o2I. Év

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Támoeatási proqram elnevezése 20L9. évi SZ|AL%
Támogató megnevezése magánszemélvek
Támogatás forrása központi költséevetés
Támogatás időtartama 2O2t. év
Támosatás összeg 2.698.056,_ Ft

ebből a tórqvévre iutó összeq 2.698.056,- Ft

tó rgyévbe n fel hasz nó lt össze g 2,698.056,- Ft
- tórgyévben folyósított összeg 0,- Ft

Támogatás típusa vissza nem térítendő

Személyi 0,- Ft

Dologi 2.698.056,- Ft

Felhalmozási 0,_ Ft

Osszesen 2.698.056,- Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A NAV által utalt összeget az Alapítvány 2021,. évben teljes mértékben felhasználta,
mellyel a 20KOZ adatszolgáltatással a NAV f elé 2022.05.31-ig elszámol.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Az alapítvány teljes tevékenységét a szöveges beszámoló tartalmazza.

,lr^JJil
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LOVASSY ALAP|TVANY A JOVOERT
8200 Veszprém Cserhát ltp. 1-1.

192635B0-1--19

5.

KlEGÉszíTŐ uruÉrlrr
2o2L. Év

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Támogatási program elnevezése 2020. évi SZJA,L%

Támogató megnevezése magánszemélyek
Támosatás forrása központi költségvetés
Támosatás időtartama 2O22. év
Támogatás összeg 2.665.052,_ Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg 0,- Ft
tó rqvévbe n fe l ha sznó lt összeq 0,- Ft
tá rqv év b e n folvós ított össz e q 2.665.052,- Ft

Támoeatás típusa vissza nem térítendő

Személyi 0,- Ft

Doloei 0,- Ft

Felh almozási 0,- Ft

Osszesen 0,- Ft

Tá mogatás tárgyévi fel használásána k szöveges bem utatása

A NAV által utalt összeget az Alapítvá nv 2022. évben kívánia felhasználni.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Az alapítvány telies tevékenységét a szöveges beszámoló tartalmazza.
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LOVASSY ALAPÍTVÁNY A JÖVŐÉRT
8200 Veszprém Cserhát ltp" 11"

19263580_1-19

6.

KlEGEszlTo MELLEKLET

2o2L. Év

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Támogatási program elnevezése alapítványi támogatás
Támogató megnevezése magánszem élv - 2O2L.
Támogatás forrása más gazdálkodó
Támogatás időtartama 2021. évtől határozatlan ideig
Támogatás összeg 268.000,- Ft

ebből a tórgyévre jutó összeg 0,- Ft
tórgyévbe n felhasznólt összeg 268.000,- Ft
tó rgyév b e n f o lyós ított össz e g 268.000,- Ft

Támogatás típusa vissza nem térítendő

Személyi 0,- Ft

Dologi 268.000,- Ft

Felhalmozási 0,- Ft

Osszesen 268.000,- Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az összeg teljes egészében felhasználásra került a nevelés oktatás feltételeinek javítására -

informatikai eszközökre illetve könyvek beszerzésére, valamint a tantermi színházi
előadások költsésére.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Könyvbeszerzésre fordítottunk97.025 Ft-ot, előadásra20,071, Ft-ot, az összeg többi részét
i nformati kai fej lesztésre.
Az alapítvány teljes tevékenységét a szöveges beszámoló tartalmazza.
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LOVASSY ALAPÍTVÁNY A JÖVŐÉRT
8200 Veszprém Cserhát ltp. 11.

1-9263580-1-19

7.

KlEGEszlTo MELLEKLET

2027. Év

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Támosatási prosram elnevezése alapítványitámogatás
Támoeató meRnevezése gazdasági társaság - 2O2L.

Támosatás forrása más eazdálkodó
Támogatás időtartama 2021,. évtől határozatlan ideig
Támogatás összeg 1.075.000,- Ft

ebből o tórqvévre iutó összeq 0,- Ft

tó rgyévbe n fel h a sznó lt összeg 25.000,- Ft

- tórgyévben folyósított összeg 1,075.000,- Ft

Támogatás típusa vissza nem térítendő

Személyi 0,- Ft

Dologi 25.000,- Ft

Felhalmozási 0,- Ft

összesen 25.000,- Ft

Tá mogatás tárgyévi fel használásá nak szöveges bemutatása

Az elköltött támogatást idegen nyelvű folyóiratok beszerzésére fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Az alapítvány teljes tevékenységét a szöveges beszámoló tartalmazza.
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