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a Vasas Művészegyüttes Alapítvány

2009. EVI TEVEKEI{YSEGEROL

A VASAS vÚvÉszp,GYÜTTES ALAPÍTVÁNY a közhasznú szervezetekrol szőlő 1997.
évi CLVI. Törvény előírásai szerint kérte a Fővárosi Bíróságtól nyilvántaftásba vételét a
kozhasznű szervezetek közé, mely a Fővárosi Bíróság 7.Pk.6l .17611,998. sz. végzésével7483.
sorszám alat1megtörtént 1999. évi április hó 15. napjával.

1. Számvitelibeszámoló

A Vasas Művészegyüttes Alapitvány tevékenységét a hatá|yos alapszabá|ya, ügyrendje és

számviteli politikája alapján végzi és a mindenkori érvényes jogszabályok eloírása szerlnt a

Felügyelő Bizottság felügyelete mellett. Beszámolónkat a Megbízási Szerződéses jogviszony
keretében az ANALÍZIS KFT *vel állítattuk össze, amely tagia rendelkezik a regtsztráLt

mérlegképes könywiteli képesítéssel és a konyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántar1ásában
történt bejegyzés alapján e tevékenység ellátására jogosult engedéllyel. Könywizsgálói
kötelezettség nem érinti a Vasas Művészegyüttes Alapítvány.t, meft éves bevételrink 100 mFt
alatt van.

Kivonat a kozhasznú esvszerűsített éves beszámoló tar1almából :

IKözhasznú tevékenvség összes bevétele: 43.536 eFt

11 1 "1EDDOI:

1' Közhasznú működésre kapott támogatás 23.850 eFt
- alapítótól
- központiköltségvetéstől
- helyiönkormányzattő|
- egyéb

2. PáIyázati úton elnyert támogatás
3. Kőzhasznutevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származo bevétel
5. Esr,éb bevétel

917 eFt
Zl.5I2 eFt

500 eFt
921 eFt

2.250 eFt
16.844 eFt

0 eFt
592 eFt

Vállalkozási bevétele:
II. Közhasznú tevékenység összes költsége:

Y áIIaIko zás i ter,. ráfordítása :

0 eFt
48.366 eFt

0 eFt



2. Kiiltséevetési támogatás felhasználása 2009. évben eFt

3. VaeYon felhasználása 2009. évben eFT

Támogatás
forrása

Támogatás Felhasználás
célja

Támogatás
saját
forráshoz
mért
aránya

Felhasználás
összege

Fel nem haszná|t
támogatás
ösSzegeIdőpontja cisszege E|őző

év
Tárgy

év

TEMI folyamatos 21.512 működésre 49,4|,Á 21.001 2r.512 XXX

Megnevezés E|őző
évi

Tárgyévi Yáltozás eFT YáItozás oÁ Megiegyzés

Növ. Csökk Növ. Csökk

Saját tőke
Osszege

16.632 1 1.802 4830 29

Induló tőke 1.000 r.000

Tőkeváltozás 15.15 8 15.632 414 a1tl

Lekötött
tarta1ék
Ertékelési
tartalék
Tárgyévi
összes eredm

4',14 -4830 s304 qo5

Közhasznú
társYévi ered

414 -4830 5304 905

Vállalakozási
tevék. eredm

0 0



Juttatás megnevezése Juttatás összege YáItozás Meg|egyzés
E|őző
évi

Tárgyévi eFT %

Közhasznú tevékenység keretében
nyújtott

pénzbeli juttatások össz:

- adóköteles
- adómentes

természetbeni iutt. össz:
- adóköteles

adómentes
Egyéb 0

Cél szerinti, de nem közhasznú
tevékenység keretében nyújtott

pénzbe1i

nern pénzbeli

Osszesen 0

4. Cél szerinti iuttatás kimutatása 2009. évben eFT

5. Kimutatás a kapott támoeatásokról2009. évben eFT

6. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyúitott iuttatásokról2009. évben eFT

Yezető tisztségviselőink örrként vállalt feladatukat társadalmi munkában látják el' arnelyért a
beszámolási időszakbarr semrniíele juttatásban nem részestiltek. rnég költségtérítésben sem. Sok időt

és energiát igénylő felelősséggel is párosrr|ó társadalrni tisáségiik ellátásáért semmilyen

ellenszolgáltatást nem kaptak és nem kaprrak ma Sem.

Támogató neve Támogatás
Megnevezése

Támogatott
cél

Tárnogatás
összege

Yá|tozás
eFT %

E\őző Tárgy

Központi ktsvetés TEMI 21 .001 21.512 +51 I
r,) A

Elk.állami pénzalap

Helvi önkormányzat 150 s00 3s0 +333

Magánszemé1} l) /. 262 +10 4,0

Esvéni vállalkozó
Gazdálkodó szerv. 90 0 -90 0

Közhasznú szenr. VASAS 2.000 911 -1083 -55 g

SZJA 1% 216 115 101 -36,6

Eeyéb (pályázat) A a1< 2.250 -2.025 -48,4

Osszesen: 28.044 25.616 -2.428 -8,6



7, Közhasznú tevékenység tartalmi beszámo|óia

Az a|apitvány cé|1a szerinti tevékenysége művészeti csoportjainak működtetése. Művészeti
csoportjairrk az1903-ban alakultVassLajosKórus, azI94]-ben alakulttánckarés 1999-benalakult
obsitos Csoportja' az 1949-ben alakult Vass Lajos szimfonikus Zenekar és a 2002-ben alakult Vass
Lajos Kamarakórus.

Az a|apítvány közhasznú feladatait 11 főfoglalkozású dolgoző |átja el, a művészeti csoportok
v ezetőit m e gbízás sal v agy szám| ás kifi zeté s se 1 alkalmazzuk.

A művészeti karok heti
felIepésük voIt. ebből:

. Kórus:

két-három alkalommal próbát tartanak, 2009-ben összesen 46

. Kamarakórus:

. Kórus és kamarakórus közösen:

. Tánckar:

. Szimfonikus zenekar:

Mini-Galériánkban öt képzőművészeti kiállítást rendeztünk' amivel amatőr alkotóknak
nyújtottunk bemutatkozási lehetősé get. Ezt a cé|t szo|gálta a nyáron Gyöngyöstarjánban megrendezett

Vasas Amator Képzőmúvészeti Alkotótábor is.

A Szakszeryezetek országos Díák-Művelődési Szövetsége E,gyesülette| közösen

megrendeztiik a Szakközépiskolások és Szakmunkástanulók országos Vers- és Prózamondó
Találkozőját, színhártetmünkben pedig művészeti iskolák bemutatóinak. vizsgaelóadásainak, valaminl
a Vasas-Ezredvég esteknek adtunk helyet.

A Vasas Művészegyüttes Alapítvány kuratóriuma 2010. május 26-án meglartott ü]ésén

elfogadta á közhasznú jelentést és a mérleget.
A közhasznú tevékenységről szóló tartalrni beszámoló a Vasas Művészegyüttes Alapítvány

székháuában (1085 Bp., Kőfaragó u. |2,) megtekinthető.

Budapest' 2010. májüs 26. , ).-\*_.,.
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9 fellépés
5 fellépés

22 fe||épés
5 fellépés
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