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Társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozat
(D)

Az Art. 31. § (5) bekezdése alapján nyilatkozom arról, hogy az adóévben vállalkozási tevékenységből származó
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I/N I
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Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-342
2017. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

13 Budapest Környéki Törvényszék
Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)
Előtag

Családi név

Első utónév

Viselt név:

Siposné Májer

Tünde

Születési név:

Májer

Tünde

Anyja neve:

Bukóczi

Magdolna

Születési ország neve:

Magyarország

Születési település neve:

Miskolc

Születési ideje:

1 9 7 9

0 8

További utónevek

0 5

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:

1 3

Időszak terjedelme: egész év

0 3

0

töredék év

0

0

3

2

5

6

2 0 1 7
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 7

2 0 1 7
1 2
időszak vége

3 1
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2017. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 7

13 Budapest Környéki Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 7
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 7
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

2 7 3 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Albertirsa
Közterület jellege:

Győzelem
2

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

1 3

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
1

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 3

0 0 0 3 2 5 6

.P k . 6 0 5 1 4

/ 2 0 0 9/0 9

1 8 0 2 8 0 0 1

1

1 3

Siposné Májer Tünde

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Albertirsa

2 0 1 8

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

2 390

2 531

2 390

2 531

875

567

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések

0

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

875

567

3 265

3 098

3 265

3 098

I. Induló tőke/jegyzett tőke

110

110

II. Tőkeváltozás/eredmény

2 547

3 155

608

-167

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

0

I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G.

0

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

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

1 120

229

1 120

229

1 120

229

1 120

229

ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

12
0

12
0

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

1 120

229

1 120

229

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

1 120

229

1 120

229

235

45

235

45

6. Személyi jellegű ráfordítások

0

0

0

0

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

0

0

0

0

265

343

265

343

8. Egyéb ráfordítások

0

0

0

0

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

12

8

12

8

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

512

396

512

396

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

513

396

513

396

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

608

-167

608

-167

608

-167

608

-167

5. Anyagjellegű ráfordítások

7. Értékcsökkenési leírás

10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

255

0

255

0

150

0

150

0

330

217

330

217

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

12

12

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

2

2 7 3 0

Település:

Albertirsa
Közterület jellege:

Győzelem
Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
1

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

.P k . 6 0 5 1 4
1 3

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 3

/2 0 0 9 / 0 9
0 0 0 3 2 5 6

1 8 0 2 8 0 0 1

1

1 3

Siposné Májer Tünde

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

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

M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

A civil törvény előírása szerint

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: általános iskolás korú tanulók
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

500

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

1 120

229

330

217

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

790

12

H. Összes ráfordítás (kiadás)

512

396

0

0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

513

396

K. Tárgyévi eredmény

608

-167

41

43

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

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

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
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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]

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Környezet védelem
Támogató megnevezése:

FE-GROUP INVEST ZRT.
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.10. HÓ

Támogatási összeg:

12 100

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

12 100

- tárgyévben felhasznált összeg: 12 100
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

12 100
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

12 100

Felhalmozási
Összesen:

12 100
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
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PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Működési támogatás /NEA-UN-16-M-0702
Támogató megnevezése:

NEA-UN-16-M-0702
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.03.31-2017.03.30

Támogatási összeg:

255 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

255 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 255 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

0
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási

255 000

Összesen:

255 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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16KOZ
Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg felhasználásáról
Nemzeti Adóés Vámhivatal

[A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény (Szf. törvény) 6/C. § (1) bekezdése alapján]

AZONOSÍTÁS (A-1)

A kedvezményezett azonosító adatai
Kedvezményezett szervezet adószáma:

1 8 0 2 8 0 0 1

1 3

Neve:

A Tessedik Iskolások Egészségéért Alapítvány
Székhelye:

2 7 3 0

Szervezeti formája:

Albertirsa, Győzelem utca 2.

2

Bírósági nyilvántartási száma:

13-03-569

Bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma:
AZONOSÍTÁS (A-2)

1

Képviselője:

2 0 1 6

0 4

2 8

Siposné Májer Tünde

Alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:
01.

A diákok test-lelki- közösségi jólétének emelése,

02.

az iskolai diák - és szabadidősport lehetőségének támogatása

03.

a iskolai egészséges életmódra nevelés fejlesztése.

AZONOSÍTÁS (B)

04.

Közhasznúsági jogállást megállapító bírósági végzés jogerőre emelkedésének dátuma, ha a szervezet
rendelkezik közhasznúsági fokozattal:

2 0 1 4

0 6

0 1

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.28 15.53.15

Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg felhasználásáról

16KOZ-01

Kedvezményezett szervezet neve:

A Tessedik Iskolások Egészségéért Alapítvány
Adószáma:

1 8 0 2 8 0 0 1

1

1 3

Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok
* Tárgyévnek a rendelkező évet követő naptári évet kell tekinteni (2017). Ugyanakkor a táblázat kitöltése során figyelembe kell venni
azt az összeget is, ami a rendelkező évben (2016) már felhasználásra került az akkor átutalt összegből.
(Az adatokat forintban kell megadni.)

01. A

A rendelkező évben (2016-ban) köztartozásra visszatartott összeg:

0

02. A1 A rendelkező évben (2016-ban) kiutalt összeg:

330 208

forint

forint

03. A2 A kiutalt összegből a tárgyévben felhasznált összeg:
04. A3

Cél szerinti tevékenységre:

05. A4

Működésre:

06. A5

Reklám és marketing célra:

244 030
37 870
0

07. A6 Ebből tartalékolt összeg (A1-A3-A4-A5):

48 308

forint

forint

forint

forint

08. A7 A tartalékolás célja:
09.

Következő év program szervezésre, fejlesztő foglalkozásokra

10.
11. A8 A tartalékolás időtartama:
12. B

1

A tárgyévet megelőző évben tartalékolt összeg (15KOZ A6):

év

0forintforint

13. B1 Ebből a tárgyévben felhasznált összeg
14. B2

Cél szerinti tevékenységre:

15. B3

Működésre:

16. B4

Reklám és marketing célra:

forint

forint

forint

17. B5 Ebből fel nem használt, visszafizetendő összeg (B-B2-B3-B4, de min. 5.000,- Ft):
18. C

forint

A kiutalt és a tartalékolt összegből tárgyévben felhasznált összeg (C1+C4+C7):

281 900

19. C1 A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg (A3+B2):

244 030

forint

forint

20. C2 A tárgyévben működésre
21. C3

fordítható összeg (C*0,25, de max. 25 millió Ft):

22. C4

ténylegesen felhasznált összeg (A4+B3):

70 475
37 870

forint

forint

23. C5 A tárgyévben reklám és marketing célra
24. C6

fordítható összeg (C*0,1, de max. 10 millió Ft):

25. C7

ténylegesen felhasznált összeg (A5+B4):

28 190
0

Szf. törvényben meghatározott összeghatárt meghaladóan működésre felhasznált,
26. C8 Az
visszafizetendő összeg (C4-C3):

forint

forint

0
forint

27. C9 Az Szf. törvényben meghatározott összeghatárt meghaladóan reklám és marketing célra
felhasznált, visszafizetendő összeg (C7-C6):

0
forint

Visszafizetendő teljes összeg (B5+C8+C9):
28. C10 NAV 10032000-06056353 számú számlára kell megfizetni (103-as adónem)

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0

forint

Nyomtatva: 2018.05.28 15.53.15

16KOZ-02

Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg felhasználásáról

Kedvezményezett szervezet neve:

A Tessedik Iskolások Egészségéért Alapítvány
Adószáma:

1 8 0 2 8 0 0 1

1

1 3

Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése az egyes
felhasználási célok összegszerű megjelölésével
(max. 1200 karakter)

01.

Minden olyan tanórai és tanórán kívüli tevékenység, illetve iskolai létesítmény

02.

támogatása, amely a Tessedik-iskolás tanulók

03.

egészséges életmódját szolgálja.

04.

Az iskolai egészséges életmódra nevelés fejlesztése.

05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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TESSEDIK ISKOLÁSOK EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY

2730 Albertirsa, Győzelem u. 2.
Szervezet nyilvántartási száma : 13-01-0003256
Adószám : 18028001-1-13

___________________________________________________________________________

TESSEDIK ISKOLÁSOK EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY
2017. év. Egyszerűsített éves beszámoló közhasznúsági melléklete
/Kiegészítő melléklete /

Jelen közhasznúsági kiegészítő mellékletben Alapítványunk 2017. évi beszámolójához olyan további
információkat kívánunk adni a tulajdonosoknak, befektetőknek és a piac más szereplőinek,
melyek segítségével a mérleg és az eredmény kimutatás adatain túlmenően a közhasznúsági beszámoló
egésze jobban értelmezhetővé válik. Ennek megfelelően kitérünk minden jelentősnek ítélt 2017.
évi esemény ismertetésére, melyek Alapítványunkról és annak 2017. évi tevékenységéről kialakítandó
képet befolyásolhatták.

1.Szervezetünk törzsadatai:
Hivatalos megnevezés:
Elnök:
Főtevékenység:
Gazdálkodási forma:
Közhasznú szerv fokozata:
Illetékes igazgatóság:
Bevallói típuskód :
Beszámoló típusa:

TESSEDIK ISKOLÁSOK EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY

Siposné Májer Tünde
oktatási tevékenység
Alapítvány
Közhasznú szervezet
NAV Regionális Igazgatósága
Éves
nyomtatvány megfelelés PK-342 /ÁNYK /Kettős könyvvitelt
vezető egyéb szervezet egyszerősített éves beszámoló és
közhasznúsági melléklet
Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló a kormányrendelet
3. és 4. melléklete szerinti formában, a kettős könyvvitelt vezetőknek,

A TESSEDIK ISKOLÁSOK EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY a TA-ról és az osztalékadóról szóló
módosított 1996. évi LXXXI. Tv. 2.§ és 3.§ alapján a tv. hatálya alá tartozik.
Az alapítvány SZJA 1% rendelkezésből felajánlott összegre/ a kiutalásra jogosult.

TESSEDIK ISKOLÁSOK EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY
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Céljaink és tevékenységünk:
A Tessedik Iskolások Egészségéért Alapítvány célja többek között az albertirsai általános
iskolás korú gyermekek, a mindenkori és leendő Tessedik iskolások testi – lelki –
közösségi jólétének emelése, az iskolai egészséges életmódra nevelés fejlesztése, az iskolai
testnevelés, diák – és szabadidős lehetőségeinek támogatása, gyermekeink körében egyre
gyakoribb civilizációs – és életmódbetegségek, úgymint asztma, allergia, mozgásszervi
rendellenességek, elhízás, mentális – és szenvedélybetegségek megelőzése, visszaszorítása,
az iskola erdei iskola programjának támogatása, minden olyan tanórai és tanórán kívüli
tevékenység támogatása, amely a Tessedik – iskolás tanulók egészséges életmódját
szolgálja.
Tevékenységeink között szerepel többek között a szabadidős tevékenységek
megszervezésében
és
lebonyolításában
való
közreműködés.
Az alapítvány az iskola udvarait, az iskola tornatermeit, és eszközeit az egészséges
életmódra nevelés megvalósításához használja, ezeket az alapítvány saját eszközeivel
folyamatosan bővíti, fejleszti, és ezek használatát lehetővé teszi az alapítvány programjain
és
az
iskolai
órákon
a
diákok
és
felnőttek
számára
egyaránt.
Alapítványunk ebben az évben az iskola Táncsics úti épületében az udvari játszópark
fejlesztését támogatta, amely a személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásaiból került
kifizetésre. Az itt lévő játékok már régen használatban vannak, a tanítási órákon és a
délutáni szabadidős tevékenységek során is sok kisdiák használja.
Az eszközök biztonságossá tétele, fejlesztése fontos feladat volt, amihez az alapítványunk
nyújtott segítséget.

2. Számviteli politika főbb vonásai
2.1.
A Alapítvány számviteli politikáját a 2000. évi C. törvényben rögzített
alapelvekből kiindulva alakította ki azzal a céllal, hogy az éves beszámoló
megbízható és valós képet nyújtson a jövedelemtermelő képességéről,
vagyoni pénzügyi helyzetéről.

2.1.1.

A Alapítvány a / A civil szervezetek 479/2016 (XII.28.) Korm. rendelet a
számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és
könyvvezetési sajátosságairól.. /- nak megfelelően a könyvvezetésének módja
kettős könyvvitel.
A Alapítvány alapszabályának megfelelően nonprofit szervezet.
Vállalkozási tevékenységet folytathat.
A Számviteli törvény 9.§ (2)
bekezdése alapján december 31-i fordulónappal egyszerűsített éves
beszámolót
készítünk, melynek eredmény kimutatását összköltség eljárással állítjuk
össze.

TESSEDIK ISKOLÁSOK EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY
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2.2.

A havi zárlati munkák folyamán főkönyvi kivonat, ÁFA analitika, vevő- és
szállítói folyószámla és üzemi eredmény kimutatás készül.
Az alkalmazott könyvelési rendszer lehetőséget teremt vezetői információk
kiszolgálására.
Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás.

2.3. Értékelési eljárások
2.3.1. Befektetett eszközök
Ezen eszközcsoportnál az egyedi értékelés elve érvényesül. Az eszközöket
tényleges beszerzési, előállítási költségen tartjuk nyilván, melyet
csökkentünk a számviteli politikánk szerinti leírásokkal az SZT 47-51. és 52
-53. par. alapján.
2.3.2. Forgóeszközök
A készletek értékelése beszerzési áron történik, elszámolásuknál a FIFO
módszert alkalmazzuk ( SZT 56. par. alapján).
A követelések értékelése, nyilvántartása a számlázott és az elfogadott
összegek alapján történik.
Értékpapírokat a beszerzési értéken szerepeltetjük.
Pénzeszközöket
- a házipénztárban a tényleges leltár szerinti készpénzállományt, míg
-a banknál a számlakivonatok szerinti bankszámlapénzt
könyv szerinti értéken tartalmazzák a könyvek.
Számviteli politika más változásainak hatása
A számviteli politika más, meghatározó elemiben a jogszabályi
változásokon túl jelentős módosítás nem történt.
Leltározási szabályok
Az eszközök és források leltározása az általános szabályok
szerint történik.
Pénzkezelési szabályok
A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok
szerint történik.
2.3.3. Aktív időbeli elhatárolások
Az aktív időbeli elhatárolások értékelése a számviteli törvény szerinti,
könyv szerinti értéken történik.
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2.3.4. Saját tőke
Jegyzett tőkeként kerül kimutatásra a cégbíróságon bejegyzett tőke.
Eredménytartalékunk az előző évek mérleg szerinti eredményét tartalmazza.
Mérleg szerinti eredményünk a tárgyévi adózott eredmény, csökkentve a
taggyűlés által jóváhagyott osztalék értékével.
2.3.5. Céltartalékok
Céltartalékok képzése számviteli politikánk alapján történik.
2.3.6. Kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek értékelése a könyv szerinti értéken, az
elismert összegben történik.
Rövid lejáratú kötelezettségek értékelése könyv szerinti értéken, az
elismert, számlázott összegben történik .
2.3.7. Passzív időbeli elhatárolások
Passzív időbeli elhatárolások értékelése a számviteli törvény szerint, könyv
szerinti értéken történik.
2.4. Amortizációs politika
Értékcsökkenési leírások elszámolásának módszere a lineáris leírás, mely azt
jelenti, hogy az eszköz várható használati idejére évenként azonos összegben
kerül elszámolásra az értékcsökkenési leírás.
A 100 000 Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök a használatba
vételkor egy összegben kerülnek elszámolásra értékcsökkenési leírásként.
Értékcsökkenési leírás elszámolása
Értékcsökkenési leírás módja
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz
várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az
egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével –
általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az
értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel)
történik.
Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása
A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok,
szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor
értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az
esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.
Nem jelentős maradványérték
A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési
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leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan
realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 eFt-ot.
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv
szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes
tételek esetében a különbözet meghaladja a 100eFt-ot.
Értékcsökkenési leírás változásának hatása
Az értékcsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további
változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.
3. Az Alapítvány sem a könyvvezetés, sem az éves beszámoló elkészítése során nem tért el a
Számviteli törvény alapelveitől.
Eltérés a törvény előírásaitól
A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény
előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel az üzleti évben.

3/a. Üzleti év
Jelen beszámoló a 2017. 01. 01- 2017. 12. 31 időszakot öleli fel,
a mérleg fordulónapja:
2017. december 31.
Mérlegkészítés időpontja
A mérlegkészítés választott időpontja 2018. május 12.
Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági
események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.
A mérlegkészítéskor a mérleg tételek / EFt-ban / vannak meghatározva.
Jelentős összegű hibák értelmezése
Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák
hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre
készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át, vagy az 5mFt-ot meghaladja.
Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok
között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.
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Lényeges hibák értelmezése
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák,
ha összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében
kimutatott saját tőke legalább 20% -kal változik.
Ismételt közzététel alkalmazása
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása
esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok
bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően
ismételten közzé kell tenni.
A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló
közhasznú kiegészítő mellékletében kell bemutatni.
Jelentős összhatás értelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként
nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által
valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 200 E forintot meghaladó értékben
változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.
Értékhelyesbítések alkalmazása
A Alapítvány az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem
értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel.
Ki nem emelt tételek értékelése
Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek
értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.
3./b. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
3.1. A mérleg tagolása
Új tételek a mérlegben
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.
Tételek továbbtagolása a mérlegben
A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Alapítvány a tárgyidőszakban nem élt.
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3.2. Kezelésbe vett eszközök a mérlegben
A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel.
3.3. Befektetett eszközök / EFt-ban /
A Alapítvány befektetett eszközzel nem rendelkezik
Befektetett pénzügyi eszközök / EFt-ban /:
A Alapítvány befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik.
Forgóeszközök
3.4. Készletek/ EFt-ban /
A Alapítvány 0 E Ft készlettel rendelkezik.
3.5. Követelések alakulása / EFt-ban /
A Alapítvány követelései az alábbiak: 0 E Ft.Összesen
0
Ebből:
előlegek
visszírása
3.6. Pénzeszközök / EFt-ban /
Összesen
Ebből: Bankszámla
Pénztár

567 EFt
558 E Ft
9 EFt

3.7. Időbeli elhatárolások / EFt-ban /
Aktív időbeli elhatárolások elszámolására 0 ezer Ft összegben került sor.
Passzív időbeli elhatárolások elszámolására 0 ezer Ft összegben került sor,

3.8. Saját tőke / EFt-ban /
Saját üzletrészek
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A Alapítványnak visszavásárolt saját üzletrésze nincs.
A saját tőke változása
A Alapítvány saját tőkéje a tárgyidőszakban -167 .ezer Ft-tal változott/ csökkent.
A változás oka :
A közhasznú tevékenységgel összefüggésben felmerülő költségek meghaladták a
bevételeink nagyságát.
A költségek emelkedésének oka:
az anyagjellegű költségek emelkedése a mőködési támogatás felhasználásával.
Az Alapítvány vállalkozási árbevételt eredményező tevékenységet 2017. évben nem
folytatott.
A tőke változás, a működtetéssel kapcsolatos költségek miatt „veszteséges” évet zár.
Lekötött tartalék jogcímei / EFt-ban /
A Alapítványnak lekötött tartaléka: 0 EFt
Lekötés: Fejlesztési tartalék képzés összege: 0 EFt.
Értékhelyesbítések alakulása
A Alapítvány a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott
értékhelyesbítése nincs.
3.9. Kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek / EFt-ban /
Hosszú lejáratú kötelezettség a Alapítványnál tárgyévben 0 ezer Ft összegben volt.
Rövid lejáratú kötelezettségek / EFt-ban /
Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak / EFt-ban /:
Összesen:
Ebből: Szállítók
Adók
egyéb kötelezettség:

0 EFt
0 EFt
0 EFt
0 EFt

3.10. Mérlegen kívüli tételek / EFt-ban /
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A mérleg fordulónapja után nem történt a 2017. gazdasági év szempontjából lényeges
esemény. Mérleg alatti tételek, követelések, kötelezettségek nincsenek.

4. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
4.1. Előző évek módosítása / EFt-ban /
A Alapítványnál korábbi időszakra módosítás 0 ezer Ft volt.
4.2. Össze nem hasonlítható adatok
A Alapítvány eredmény-kimutatásában össze nem hasonlítható adatok nincsenek.
4.3. Az eredmény-kimutatás tagolása
Új tételek az eredmény-kimutatásban
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.
Továbbtagolt tételek az eredmény-kimutatásban
Az eredmény-kimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Alapítvány a
tárgyidőszakban nem élt.
4.4. Bevételek / EFt-ban /
Alapítványunk éves közhasznú árbevétele:229 EFt.
Bevételeink,
adományokból,
támogatásból, pályázati forrásból / központi költségvetés és
önkormányzati /és az SZJA 1%-os felajánlásokból tevődik össze.
Pályázati támogatás felhasználásával szervezetünk működése
kiegyensúlyozottabbá vált.
A Alapítványnál a közhasznú árbevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult:

4.4/a Árbevétel közhasznú tevékenységenként / EFt-ban /:
Közhasznú bevétel összesen :

229 EFt
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Ebből:
Egyéb közhasznú bevétel:

0 EFt

Pályázati forrás/Központi költségvetés/

0 EFt

1% SZJA KIUTALÁS
ADOMÁNYOK:
Magán személy:
Gazdálkodó szervezet:
Egyházi jogi sz. :

217 EFt
12
0 EFt
12 EFt
0 EFt

EFt

A 2017. évi támogatások és adományok a működési, költségek, és szakmai programok
megrendezését tette lehetővé.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt 2016 éves pályázaton az alapítvány
255.000 Forint vissza nem térítendő támogatást kapott. Ez az összeg a 2017-es évben
került felhasználásra.
A 2016-2017 évre felhasználható összeg, az alapítvány működésének támogatására került
kiutalásra.
Az Alapítvány részére 2017 évben a NAV a felajánlott SZJA 1 % -ból 217.289.- Ft-ot utalt
ki.
A 2016. évben az állami adó- és vámhatóság 330.208.- Ft összeget utalt ki, melynek
összegével a 16KOZ jelű közleményben megküldi alapítványunk a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (továbbiakban: NAV) részére.
Az előz évben tartalékolt /15KOZ bizonylatban szereplő adatok szerint / összeg: 0 – Ft
Az egyes felhasználási célok összegszerű megjelölés:
A kiutalt összegből a tárgyévben felhasznált összeg:281.900 - Ft
Cél szerinti tevékenységre:244.030.-.- Ft
Működésre: 37.870.-

Reklám és marketing célra: 0

4.4/b Vállalkozási bevétel / EFt-ban / : 0 EFt
Vállalkozási tevékenységet nem végeztünk.
Vállalkozási tevékenységből árbevételt nem számolt el Alapítványunk.
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4.5. Ráfordítások / EFt-ban /
Ráfordításaink bemutatása:
Az alapítvány az iskola udvarait, az iskola tornatermeit, és eszközeit az egészséges
életmódra nevelés megvalósításához használja, ezeket az alapítvány saját eszközeivel
folyamatosan bővíti, fejleszti, és ezek használatát lehetővé teszi az alapítvány programjain
és
az
iskolai
órákon
a
diákok
és
felnőttek
számára
egyaránt.
Alapítványunk ebben az évben az iskola Táncsics úti épületében az udvari játszópark
fejlesztését támogatta, amely a személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásaiból került
kifizetésre. Az itt lévő játékok már régen használatban vannak, a tanítási órákon és a
délutáni szabadidős tevékenységek során is sok kisdiák használja. Az eszközök
biztonságossá tétele, fejlesztése fontos feladat volt, amihez az alapítványunk nyújtott
segítséget.
4.5/a Közhasznú költségek - költség nemenkénti bontásban
Közhasznú költségek:
2017. évi kiadások az előző évhez viszonyítva emelkedtek.
A közhasznú költségek, költség nemenkénti megosztását mutatja be az alábbi táblázat:
Közhasznú Költségnem
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Közhasznú költségnem összesen:

Összeg EFt
45 EFt
0 EFt
343 EFt
8 EFt
396 EFt

Megoszlás
(%-a)
11,36
86,62
2,02
100,00 %

Kiegészítés:
Aza Alapítványunk részére kiutalt SZJA 1 %-ok felhasználása:
A 2016. évben az állami adó- és vámhatóság 330.208.- Ft összeget utalt ki, melynek
összegével a 16KOZ jelű közleményben megküldi alapítványunk a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (továbbiakban: NAV) részére.
Az előz évben tartalékolt /15KOZ bizonylatban szereplő adatok szerint /összeg: 0 Ft
Az egyes felhasználási célok összegszerű megjelölés:
A kiutalt összegből a tárgyévben felhasznált összeg:281.900 - Ft
Cél szerinti tevékenységre:244.030.-.- Ft
Működésre: 37.870.Reklám és marketing célra: 0
4.5/b Vállalkozási tevékenység költség - költségnemenkénti bontásban / EFt-ban /
Vállalkozási tevékenységet Alapítványunk nem végzett 2017. évben.
Vállalkozási tevékenységre költséget nem számolt el.
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4.5/c Az egyesület célszerinti juttatást adott az alábbiak szerint:
Alapítványunk cél szerinti támogatást nem adott.
0.- Ft támogatást számoltunk el költségként.
4.6. Tárgyévi közhasznú eredmény / EFt-ban /
Az Alapítványnál eredményként – 167 EFt összegű „veszteség” keletkezett.
4.7. Rendkívüli tétel:
Az Alapítványnál tárgyévben 0 EFt összegű rendkívüli tétel volt.
4.8. Adófizetési kötelezettség / EFt-ban /
Alapítványi adó: Nem kötelezett TAO fizetésre a Alapítvány.

5. Tájékoztató adatok
5.1. Bér-és létszámadatok
Létszámadatok
A tárgyévben a Alapítvány munkaviszony jogviszonyban nem foglalkoztatott
dolgozót/alkalmazottat
A Alapítvány nem foglalkoztatott egyéb jogviszonyban alkalmazott munkavállalót. Az
alapítvány működését segítő önkéntesek közreműködésével működtette.
Béradatok: EFt-ban
Személyi jell. kifizetés összesen:
Ebből: Bérköltség
Bérjárulékok
Egyéb szem. jell. kifizetések

0 EFt
0 EFt
0 EFt
0 EFt

5.2 A vezető tisztségviselők részére előleg, kölcsön folyósítása / EFt-ban /
A vezető tisztségviselők részére a Alapítvány előleget, kölcsönt nem folyósított, nevükben
garanciát nem vállalt.
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5.3 Kuratórium /Felügyelőbizottság
Az Alapítványnál Kuratórium működik.
5.4 Kapott támogatások bemutatása forintban
A / Alapítvány támogatásokat vett igénybe.
Pályázati támogatással szervezetünk működése kiegyensúlyozottabbá vált.
Pénzügyi forrásaink biztosításának érdekében a 2017. évben beadott pályázataink:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nem volt
A 2016 évben beadott és nyertes pályázatunk áthúzódó támogatás a 2017 évre.
Támogatás 2017évre jutó összege: 255.000.- Ft Ft.
Megjegyzés: 2016-ban kiutalt támogatás felhasználása 2017 évben történt.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton az alapítvány 255.000 Forint vissza
nem térítendő támogatást kapott az alapítvány működésének támogatására. Ez az összeg a 2017-es
évben került felhasználásra.

Gazdálkodásunk során, a pályázati forrásokból fedezett kiadásaink forintban :
- 2017. évi támogatás felhasználása forintban:
Támogatás összege: 255.000 - Ft.
Összegzés :
Központi költségvetésből kapott működési támogatásokról forintban:
Alapítványunk, 2016-ban 255.000.- Ft.-ot kapott, melynek felhasználására 2017 évben
került sor.
Közhasznú összegzés:
Ezzel a működési pályázattal szeretnénk hozzájárulni a gyermekek egészségmegőrzését,
egészséges életmódra nevelését célzó tevékenységek szervezéséhez, oktatási- nevelési
feladatok ellátásához. Terveink között szerepel, hogy egyre több olyan foglalkozás
megtartását támogassuk, amely segíti a gyerekeket eligazodni a mai digitális világban,
megtanítja őket az internet helyes használatára, felhívja a figyelmüket az internet
veszélyeire. Mivel erre az informatika órák önmagukban elég kevésnek bizonyulnak,
szeretnénk ezt kibővíteni, az ehhez szükséges eszközök vásárlásával támogatni.
Az Alapítványunk részére kiutalt SZJA 1 %-ok felhasználása:
A 2016. évben az állami adó- és vámhatóság 330.208.- Ft összeget utalt ki, melynek
összegével a 16KOZ jelű közleményben megküldi alapítványunk a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (továbbiakban: NAV) részére.
Az előz évben tartalékolt /15KOZ bizonylatban szereplő adatok szerint / összeg:0Ft
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Az egyes felhasználási célok összegszerű megjelölés:
A kiutalt összegből a tárgyévben felhasznált összeg:281.900 - Ft
Cél szerinti tevékenységre:244.030.-.- Ft
Működésre: 37.870.Reklám és marketing célra: 0
Közhasznú összegzés:
A kiutalt SZJA 1 %-os forrás célszerinti tevékenységünket nagymértékben segítette.
Alacsony szinten tartott működési költségünk fedezetét is biztosította.
A Tessedik-iskolás tanulók egészséges életmódját szolgálta és a kapcsolatos költségeket
fedezetét biztosította.
5.5 Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költsége / EFt-ban /
Kutatás, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt.
5.6 Környezetvédelem / EFt-ban /
Az alapítvány az iskolával karöltve nagy hangsúlyt fektet a környezettudatos
nevelésre, a környezetvédelemre.
A 2017-es évben is a korábbi évekhez hasonlóan, sor került az elektronikai
hulladékgyűjtésre, a FE-GROUP INVEST ZRT közreműködésével.
A környezettudatosságra nevelés melletti elhivatottságunkat és aktivitásunkat
támogatással köszönte meg a FE-GROUP INVEST ZRT.
Támogatásuk összege: 12 E Ft.
A Alapítvány közvetlenül a környezetre káros tevékenységet nem folytat, így
környezetvédelemmel kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek. Költséget
környezetvédelemmel szemben nem számoltunk el.

5.7. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok
A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése
elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő
bemutatásához.
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6. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók
Adatok ezer Ft-ban!
A mutatók megnevezése

előző év / EFt-ban /

tárgy év / EFt-ban /

Tartósan befektetett eszközök aránya
(befektetett eszközök/összes eszköz)

2390/3265

2531/3098

A saját tőke aránya (saját tőke/összes forrás)

3265/3265

3098/3098

Forgóeszközök aránya (forgóeszközök/összes eszköz)

875/3265

567/3098

A tőke hatékonysága (adózott eredmény/saját tőke)

608/3265

-167/3098

Likviditási mutató (forgóeszközök/kötelezettségek)

875/0

567/0

Rövid távú likviditási mutató
(forgóeszközökkövetelések/rövid lejáratú kötelezettségek)

0/0

0/0

Hitelfedezetségi mutatók (követelések/rövid lejáratú
0/0
kötelezettségek)

0/0

Árbevétel
árbevétel)

608/1120

-167/229

608/3265

-167/3098

arányos

eredmény

(eredmény/nettó

Tőkearányos eredmény (eredmény/saját tőke)
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7. Önkéntesek foglalkoztatása
Munkánkat 43 fő önkéntes bevonásával végezztük.
Önkénteseink ellenszolgáltatás nélkül végzik a feladatokat a programok szervezése, és
egyéb feladatokban. Tevékenységük számunkra gazdaságilag is jelentős hozzájárulást,
erőforrást jelent. Programjaink megvalósításához nélkülözhetetlen jelenlétük.
8. 1. Gazdálkodást segítők, döntéshozók:
Gazdasági kérdésekben a kuratórium együttes vélemény alapján dönt, és határozza
meg a források felhasználását.
A működéshez szükséges költségek nagy részét továbbra is pályázati támogatásból,
adományokból finanszírozzuk. Költségvetésünk és gazdálkodásunk továbbiakban is
takarékos.
Rendelkezésünkre álló forrásoknak megfelelően alakítottuk ki éves programunkat.

8. 2. A mérleget regisztrált könyvelő állította össze
A beszámoló összeállítására részben önkéntes munkaként került sor.
Az egyszerűsített éves beszámoló összeállítását a TESSEDIK ISKOLÁSOK EGÉSZSÉGÉÉRT
ALAPÍTVÁNY által átadott bizonylatok és dokumentációk feldolgozásával készítettem. A
rendelkezésemre bocsátott számviteli bizonylatok, és biztosított nyilvántartások adták az
alapot a beszámoló készítéséhez.
Az egyszerűsített éves beszámoló készítés időpontjáig beérkezett adatok feldolgozásával
készült a beszámoló.
Neve: Nagyné Lehoczki Anita
Regisztrációs száma: 177540
9.1. Összegzés
A közösségépítő, programjaink hosszú távon is segíthet egy egészséges és boldog
társadalom kialakításában. Tevékenységünk értékteremtő, értékközvetítő, szervezet
eszméinek terjesztését és tovább-örökítését, valamint a közéletben történő aktív
részvételét szolgálják.
Gyermekeink körében egyre gyakoribb civilizációs- és életmódbetegségek, úgymint
asztma, allergia, mozgásszervi rendellenességek, elhízás, mentális- és
szenvedélybetegségek.

TESSEDIK ISKOLÁSOK EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY

2730 Albertirsa, Győzelem u. 2.
Szervezet nyilvántartási száma : 13-01-0003256
Adószám : 18028001-1-13

Lehetőségeinkhez mérten törekszünk az alapítványunk által megszólított
közösségben a megelőzése. Az egészségre negatív hatású életvitel visszaszorítására
programjainkon is törekszünk, nevelésünkkel és példa mutatásunkkal.
Az Alapítvány sportszerek vásárlásával a mindennapos testnevelés órák
színvonalasabb megtartásához nyújtott segítséget.
A 2017-es évben az alapítvány a kitűzött céljainak megfelelően folytatta tevékenységét.

Budapest, 2018. május 12.
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2017. évben kiutalásra került SZJA 1% felhasználásának ismertetése
A Tessedik Iskolások Egészségéért Alapítvány
Közhasznúsági besorolása alapján: Közhasznú szervezet
Az átutalt összeg kiutalásának ismertetése:
A társaság részére 2017 évben a NAV a felajánlott SZJA 1 % -ból 217.289.- Ft-ot utalt ki.
A 2016. évben az állami adó- és vámhatóság 330.208.- Ft összeget utalt ki, melynek összegével a
16KOZ jelű közleményben megküldi alapítványunk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(továbbiakban: NAV) részére.
Az előz évben tartalékolt /15KOZ bizonylatban szereplő adatok szerint /
összeg: 0 - Ft
Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése:
Alapítványunk a kiutalásra került összeget 2017 évben az albertirsai általános iskolás korú
gyermekek, a Tessedik-iskolások testi-lelki-közösségi jólétének emelésére, az iskolai egészséges
életmódra nevelés fejlesztésére fordította. Az iskolai testnevelés, diák- és szabadidősport
lehetőségeinek támogatására és minden olyan tanórai és tanórán kívüli tevékenységre, illetve iskolai
létesítmény támogatására, amely a Tessedik-iskolás tanulók egészséges életmódját szolgálta és a
kapcsolatos költségeket fedeztét biztosította.
Az egyes felhasználási célok összegszerű megjelölés:
A kiutalt összegből a tárgyévben felhasznált összeg:281.900 - Ft
Cél szerinti tevékenységre:244.030.-.- Ft
Működésre: 37.870.Reklám és marketing célra: 0
A felhasználásáról a „ KOZ” jelű bevalláson alapítványunk elszámol és a hivatalos bevallást
megküldi a NAV részére.
A kiutalásról és felhasználás összegéről alapítványunk web oldalán , ALBERTIRSAI HÍRADÓban is tájékoztatást ad a közzététel mellett.
Jelen SZJA 1% kiutalásra és felhasználásra vonatkozó dokumentumot csatolja alapítványunk a
2017. év közhasznú beszámolójához, mely a 2017.évi Egyszerűsített éves beszámoló mellékelte a
2016 évben kiutalásra került SZJA 1 % felhasználásáról készült 16KOZ elszámolással együtt,
melynek összege: 330.208.- Ft volt.
Alapítványunk a rendelkezésre álló összegből tartalékol 48.308.-Ft-ot a következő évre.
Budapest, 2018.05.12.

Siposné Májer Tünde

