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Törvényszék:

Beküldő

.jo1 Fővárosi Törvényszék

PK-142

Tárgyév:

adatai
Előtag

Első

Családi név

Viselt név:

JSzederkényi

Születési név:

JLázár

Anyja neve:

JBalló

Születési ország neve:

!Magyarország

Születési település neve:

!Budapest

Születési ideje:

i11914161-~-C!:m

utónév

További utónevek

JFerencné

JEtelka

Szervezet neve:
!vásárhelyi 200 Alapítvány

Szervezet székhelye:
Irányítószám: 0~0~

Település: .....
ls_u_d_a_p_e_s_t_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-'

Közterület neve: j~s_z_é_c_he_n_y_i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
Lépcsőház:

Házszám:

Bejegyző

határozat száma:

Nyilvántartási szám:

Képviselő

neve:

Képviselő

aláírása:

Emelet:

jutca
Ajtó:

[I@J.IPIKI -16Jol1l 2l 1I l!l 11 gl gl sjl[ill
~/'~/'lslsl2!4I

Szervezet adószáma:

Közterület jellege:

1

[!]~@lffi~@l~ffi-[!l-@l[fil

Bédiné Dancs Zsuzsa

Keltezés:

Buqapest
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Szervezet neve:
!vásárhelyi 200 Alapítvány

Az

egyszerűsített

éves beszámoló mérlege
Előző

Előző

év

év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK}
A.

Befektetett eszközök

4606

3913

II. Tárgyi eszközök

2606

1913

Ill. Befektetett pénzügyi eszközök

2000

2000

Forgóeszközök

1885

1638

13

14

1872

1624

6491

5551

6472

5 526

1. Immateriális javak

B.

„

1. Készletek
II. Követelések
Ill. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

e.

Aktív

időbeli

elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK}

D.

Saját tőke

1. Induló tőke/jegyzett tőke

40

40

II. Tőkeváltozás/eredmény

7 340

6432

-908

-946

19

25

19

25

6491

5 551

Ill. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

1. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
Ill. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
Kitöltő
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Szervezet neve:
!vásárhelyi 200 Alapítvány

Az

egyszerűsített

éves beszámoló eredmény-kimutatása

Alaptevékenység
előző

év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző

év

előző év
helyesbítése

tárgyév

összesen
előző

év

tárgyév
előző év
helyesbítése

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

4555

3 229

4555

3229

4253

2890

4253

2890

302

339

302

339

205

51

205

51

4 760

3 280

4 760

3280

5318

3 235

5318

3 235

350

991

350

991

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés
- támogatások
- adományok
4. Pénzügyi

műveletek

bevételei

"'

5. Rendkívüli bevételek
ebből:

- alapítótól kapott befizetés
- támogatások

A. összes bevétel (1 +2+3+4+5)
ebből:

közhasznú tevékenység
bevételei

6.

Anyagjellegű

7. Személyi

ráfordítások

jellegű

ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők

juttatásai
8. Értékcsökkenési leírás
9. Egyéb ráfordítások
10. Pénzügyi
ráfordításai
Kitöltő
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Szervezet neve:
!vásárhelyi 200 Alapítvány

Az

egyszerűsített

éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

Alaptevékenység
előző

év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző

év

előző év
helyesbítése

tárgyév

összesen
előzií

év

tárgyév
előző év
helyesbítése

11. Rendkívüli ráfordítások
B. összes ráfordítás
(6+ 7+8+9+10+11)

5668

4226

5668

4226

-908

-946

-908

-946

-908

-946

-908

-946

-908

-946

-908

-946

302

339

302

339

ebből:

közhasznú tevékenység
ráfordításai

e.

Adózás

előtti

eredmény (A-B)

12. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény (C-12)

J.

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
S::XXVl.törvény alapján kiutalt
osszeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Kitöltő
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1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

!Vásárhelyi 200 Alapítvány

1.2 Székhely
Irányítószám:

0@10§)

Település:

._ls_u_d_a_p_e_st_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--'

Közterület neve:!~s_z_é_c_h_en_y_i_ _ _ _ _ _ _ _ __

j

Házszám: jgs

Lépcsőház:

Bejegyző határozat száma:

1.3

j

Közterület jellege:

l

l I

1.4 Nyilvántartási szám:

@TIJ/~/j s s l 2 4

1.4 Szervezet adószáma:

[!]~@)0~@)~0-0- ~~

1.6

Képviselő neve:

Ajtó:

Emelet:

j1!2j. jPIKJ -lslol1l2!1I jtj1lglglsj

!utca

tfil]

j

l. . .

e_é_d_in_e_·_o_a_n_cs_z_s_u_zs_a_ _ _ _ _
"'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___.

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Vásárhelyi 200 Alapnvány a Budap·est XXl.kerületében működő Vásárhelyi Szakközépiskola diákjainak
!támogatására jött létre szül6i közreműködéssel.Az iskola diákjainak tanulásához,nyelvoktatásához,
szabadidős és spo.rttevékenységéhez nyújt se.gítséget.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

1német

partner iskola vendégül látása

1

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1
1

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:
3.4 Közhasznú

tevékenységből részesülők

3.5 Közhasznú tevékenység

főbb

jaz ide látogató diákok és pedegógusaik
létszáma:

lso

1

eredményei:

Az idelátogató diákok megismerkednek iskolánkkal valamint fővárosunkal.Amikor a mi diákjain
látogatnak el az 6 országukba hasonlóképp.en viszonozzák a szivélyes vendéglátást.
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Szervezet neve:
!vásárhelyi 200 Alapítvány
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

Vagyonelem értéke

4.1

Felhasznált vagyonelem megnevezése

4.2

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.3

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Felhasználás célja

3 229

kapott támogatás

Közhasznú tevéken~ség érdekében
felhasznált vagyon imutatása
(összesen)

3229

Közhasznú tevéken~ség érdekében
felhasznált vag}on imutatása
(mindösszesen

3229

iskolai programok segítése

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év
4057

iskolai programok támogatása

5.2

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző

6.

2300
Tárgy év

év

939

tisztítószer,fénymásolópapír

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Tárgyév

Előző

583
Tárgyév

év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

4.99E

2 883

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

4996

2 883

Vezető tisztségviselőknek

nyújtott juttatás

6.1 Tisztség

Előző

év (1)

Előző

év (1)

Tárgyév (2)

0

0
6.2

Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek

Kitöltő
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1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

tásárhelyi 200 Alapítvány

1.2 Székhely
Irányítószám:

~§EJ~

Település:

l.s_u_d_a_p_e_st
.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-'

Közterület neve: ....
ls_z_é_c_h_en_y_i_ _ _ _ _ _ _ _ _~
Házszám: jgs

1

Lépcsőház: j

Közterület jellege:

!utca

Ajtó:

Emelet:

Bejegyző határozat száma: !1l2J. JPjKj.Jslol1l2l1I JtjilglglsJt@IJ

1.3

1.4 Nyilvántartási szám:

@TI]/@Jfil/l s ls l 2 l4 I

1.4 Szervezet adószáma:

[!l[fil@J0~@J[fil0-IIJ-@)~

1.6

Képviselő neve:

j

lsédiné Dancs Zsuzsa

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Az alapítvány támogatást nyújton az iskola szalagavatójának megrendezéséhez,mivel a lebonyolítás igen
magas költségeit a szmők nem tudták teljes egészében vállalni.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

!támogatás a szalagavató lebonyolításához

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: ~------------~

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: jaz iskola minden tanulója
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők':"le:-:'t-sz-:á:--m-a-:-;:::===============:;-----------~

r·y

3.5 Közhasznú tevékenység

Kitöltő

főbb

eredményei:

igen szinvonalas szalagavaló.
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Szervezet neve:
Jvásárhelyi 200

Al~pítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)
Előző

Alapadatok

év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

4 760

3 280

302

339

4458

2941

5 668

4226

-908

-946

ebből:

e. 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)
Ebből

1.

személyi

jellegű

ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenyséQet vé~ző személyek száma
(a közérdekú önkentes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) {(81+82)12>1.000.000, - Ft]

l&l

D

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

D
D

l&l
l&l

Ectv. 32. § (4) e) [(11 +/2-A1-A2)/(H1 +H2}>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) {(Cl +C2)/(G1 +G2) >=0,02}

l&l

D

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

D
D

l&l

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

Kitöltő

verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6

l&l
Nyomtatva: 2014.05.27.11.49.16

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név
tásárhelyi 200 Alapítvány

1.2 Székhely
Irányítószám:

~§EJ@

Település:

~'B_u_d_a_p_e_st_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
Közterület jellege:

Közterület neve: .._ls_z_é_c_h_en_y_i_ _ _ _ _ _ _ _ __..
Házszám: jgs

1

Lépcsőház:

Emelet: ~---~

1

!utca

Ajtó:

Bejegyző határozat száma: 1112\. jPIKI .jslol1l2!1I Jtj1j9j9lsJ lfilJ

1.3

1.4 Nyilvántartási szám:
1.4 Szervezet adószáma:
1.6

Képviselő neve:

@]]/lfil/ is ls l 2 l4 I J
[]@@]0[fil@]@0-[!l-@][fil

l._B_é_d_in_e_'_o_a_n_cs_z_s_u_zs_a_ _ _ _ _ _
J,_--------------------'

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Ezeken túlmenően az alapítvány támogatást nyújtott a diákok iskolai kirándulásához,a Vásárhelyi napok
megrendezéséhez, nyelvi képzéshez, szinház és múzeumlátogatáshoz.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

!iskolai programok támogatása

1

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1
1
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: laz iskola tanulói
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1

1

Az alapítvány támogatásával nehéz sorsu,hátrányos helyzetű diákok is részt tudtak venni a különböző
programokon.

Kitöltő

verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2014.05.2711.48.23

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
!vásárhelyi 200 Alapítvány
Támogatási program elnevezése:

Az iskola diákjainak támogatása

Magánszemélyek

Támogató megnevezése:

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás

00

más gazdálkodó
Támogatás

!2013.01.01.~2013.12.31

időtartama:

Támogatási összeg:
-

ebből

D
D
D

3229

a tárgyévre jutó összeg:

3 229

„
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévbel) folyósított összeg:

3 229
3 229

Támogatás típusa:

visszatérítendő

D

vissza nem

térítendő

00

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

0
3 229

Felhalmozási
összesen:

0
3 229

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
2300eFt
Iskolai és diák programok
9.29 eFt
Egyéb közvetett támogatás(fénymásolópapír,tisztítószer)

Az uz1et1 evlJen vegzett tooo teveKenysegeK es programoK IJemutatasa
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