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VitaFutura KözhasznÚ Alapítvány

Alapítvány
megnevezése:

Székhely:
Nyilvántartási szám:

-

az é|etért,a jövőért KözhasznÚ A|apítvány

1027 Budapest, Bem József u.14. Fsz.

1.

1132512011

Bíróságivégzésszáma: FővárosiTörvényszék

12'Pk.61.a44l2010l4.

Alapítás és közhasznú 2011. március 23.

jogá||ás megszerzésének
időpontja:

Adószám:

18209974-141

Tartós közérdekű

cél:

.

környezettudatos életre nevelése;

.

A|apítvány által

végzett

18 év alattiak egészségesés egészségtudatos, valamint

Hátrányos he|yzetű, fogyatékka| é|ő és beteg gyermekek

é|etm inőségének javítása.

4. nevelés és oktatás, képésségfej|esztés,ismeretterjesztés,

közhasznútevékenységek: 9'környezetvéde|em;

10. gyermek- és ifjÚságvédelem, gyermek- és ifjúsági
érdekképviselet;

11. hátrányos he|yzetű csoportok társada|mi
esé|yegyenlőségénekelöseg ítése;
14. sport, a munkaviszonyban és a polgárijogijogviszony
kereté ben meg b ízás a |apján fo|ytatott sporttevékenység

kivételével.
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BeszÁruoLó szAKMA|/KÖzHAszNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

A2011. március 23-án kelt bírósági nyi|vántartásba vétel kézhez vétele óta a
VitaFutura _ az életért,a jövőért Közhasznú A|apítvány (a továbbiakban: Alapífuány)
működése az a|ábbiak szerÍnt alaku|t 2011-ben:

o

AzAlapítvány támogatási szerződést kötött a MarkCon Kommunikációs
Kereskedelmi és Szo|gá|tató Korlátolt Fe|e|ósségű Társaságga| (Székhely:
7623 Pécs, Móré Fü|öp u. 33.), me|y érte|mébenaz adományozó az Alapítvány
a|apító okiratában foglalt közcélú tevékenysége végzéséhez
marketingkomm u n ikációs és informatikaí szo|gáltatásokat adományoz.
Fenti szerződés keretében:
o megtervezésre kerü|t az A|apítvány logoja és arcu|ata;
o megtervezésre és kivite|ezésre kerÜ|t az A|apítvány hon|apja

o

o
o

o

.

(v!ww' vítaf utu ra.h

u)

;

elkészÜlt az A|apítvány Facebook oldala
(Ywvw'facebqgK. cqryfuÉgF t,tlu raAlap itva ny)
,t2-ére
tervezett koncert p|akátjának
sor kerÜ|t a2o11. november
megtervezésére;
e|készü|tek a kaba|afigura e|ső tervei.
;

2011. november 12-ére a BBMusica Kft. és a Fóti Ökumenikus Általános lsko|a
és Gimnázium Nagykórusának részvéte|éveljótékonyságikoncertet szervezett
az A|apítvány, mely azonban végÜl bizonyta|an időre elhalasztásra kerü|t'
2011. december 5-én elindu|t az aktivitás az Alapítvány weboldalán és
Facebook o|dalán, me|yek keretében a cé| szerinti tevékenység részeként
ismeretterjesztő cikkek, posztok és tájékoáató anyagok közzétételére kerÜ|t sor
(p|. az Ön kéntességVilágnapja alkalmából, Miku lás.napon,,Karácsonyi

készülődés'' témakörökben).

.

2a11. december 21-én az Alapítvány kuratóriuma ü|ést tartott, amelyen a
kuratóriumi tagok elfogadták a2011. évi tevékenységrő| szóló tájékoztatást,
illetve döntöttek a 2012. évi tevékenységelindításához szükséges |épésekrő|'
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Szovecrs ÉnrÉxelÉs
Az a|apítvány a kettős konyvvitel szerint vezeti könyveit. A könyvelés kÜ|ső vállalkozó álta|,
gépi úton ttrténik. Az alapítvány közhasznú beszámo|óját a számvite|i törvény, a közhasznú
szervezetekről szóló törvény (1997. évi CLVl.tv.) és a 22412000 (X1|.19) Korm. rendelet
e|őírásai valamint a számviteli po|itikában elÍogadott szabá|yok és e|vek alapján készítettee|.
AE. a|apítványnak 2011-ben vá||a|kozási tevékenysége nem vo|t. Pe. a|apítvány
kÖnywizsgá|atra nem köte|ezett, ezért a beszámolT adatai könywizsgá|attal a|á nem
támasztottak.

Az a|apítvány 201 1' december 31-én alka|mazottat nem fog|alkoztatott.

A mérleg tételeinek részletezése:
Eszközök:
Az a|apítvány tárgyi eszkozökkel nem rende|kezik.

Az a|apitvány kész|etekke| nem rende|kezik.

Az a|apítvány az a|ábbi pénzeszközökke| rende|kezik 2011' december 31-én.

o
.
.

Axa folyószámla
Pénztár

egyenlege.

Pénzeszköz

Eszközök

egyen|ege:

összesen:

116.902.- Ft.
70'840 .-Ft
187.742..
azaz 188 e Ft.

Ft,

összesen: í88 e Ft.

Források:
A|apító Vagyon az a|apítő okirattal egyezően 300.000.-Ft, azaz 300 e Ft.

A tőkevá|tozás értéke0, tekintette| arra, hogy az a|apítvány 2011-ben kezdte meg
műktdését, tehát e|őző évek eredménye nem |ehetséges'

A tárgyévi eredmény összege az a|ábbiak szerint alaku|t:
- Éves összes
- Évesösszes
-

bevétel:
kiadás:

12.571 '-Ft
124.829.-Ft

Tárgyévi eredmény: - 112.258

.-Ft

.112

e Ft

Vita Futura Közhasznú A|apítvány

Források összesen: 188

e
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Ft.

Az alapítvány bevéte|ei 2011.ben:

.
o

Adományok
Banki

.

Évesbevéte|ek összesen: 12.571 .Ft azaz

magánszemélytő|: 8.800.-Ft
kamat:
3.771
13

.-Ft

e Ft.

Az alapítvány kiadásai, az a|apÍtványi vagyon fe|haszná|ása 201í.ben:

.
.

.

ktg: 124.829 .-Ft
Anyagie|legíikiadások: 124.829..Ft
124.829 ..Ft azaz
Kiadások összesen:
Egyéb működési

Az

a|apÍtvány célszerinti kiadásai 20í{.ben:

.
o

Bér|eti

í25 e Ft.

díj:

77.500.-Ft
Közvetlen, cél szerinti költség összesen: 78 e Ft

Az alapítvány kuratóriumának és fe|ügyelő bizottságának tagjai tevékenységÜkért
díjazásban, kö|tségtérítésben nem részesültek.

Az a}apítvány a fentebb bemutatott bevéte|eken tú| állami, önkormányzati koltségvetésből,
ezek szerveitő|, valamint elkü|önített állami pénzalapból, he|yi és kisebbségi
önkormányzatból és mindezek szerveitő| támogatást nem kapott'
,t59.
PM reg.
A beszámoló számvite|i részétdr. orosz Ágnes (1171Budapest, Lemberg u.
száma..

1

17 57 5}

mérlegképeskönyve|ó készítette.
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