
A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése;

11 Tatabánvai Tö

szervezet / Jogi személy szervezeti egység fóbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés eselén másolt - nem Írható - mezők')

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Viselt név:

SzÍiletési név:

Anyja neve:

Előtag

Csilla

Királ Erzsébet

Születési ország neve:

Születési telepiilés neve:

Születési ideje:

Dorog

frTtttl'l-ffi-m

Családi név Első utónév További utónevek

Neve:

5u iu Alapitvány

Nyilvántartásiszám: m-m Tárgyév: rrTo m;]0 0 0 0 B 0 7

Ny.v.:í.0 A nyomtatvány papír alapon nem kÜldhetó be! Nyomtatva: 20{ 7.05.06 19.1 1.22



A kettős kiinywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

11 Tatabánvai Tö

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

a. Szervezet

b' Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
E
!

árgyév:

l-,IoTil-61

cpítvtí*y
[4,

J

3-1-11

Szervezet neve:

atártalan Sziv A|apítvány

Szervezet székhelye:
|rányitószám: 

E]EEE
Település:

Esztergom

KÖzterÜlet neve:

Házszám:

Liízár Vilmos KÖzterület jellege

t---_l
r;----l

tó: l_----_lE;-----l Lépcsőház; t---_l Emelet: Aj

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
TelepÜlés:lrányítószám: IIII

Közterület neve:

Héuszám:

Közterület jellege: r----l
t--_lAjtó

Nyilvántartási szám:
(Jogi személy szeruezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
(Jogi személy szervezeti egység esetétren:
Jogi szeméIlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

l-{l-A!-nd il olrlolt

m ffi E ol-oTol o|i/El o|óT!/M

EIF]IdEEEEE_E_EE

szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve: ry i

t,

KépviseIő aláírása:

Keltezés:

Esztergom

t,'{.?SOC ESZTE
Lázár Vili'ncs u.

Tel - Fax; *r3 40J
Adó*;:ánr:1861í

EEEE-EE_EE

Jogi személy szervezeti egység neve:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.03 21.19.42
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűSített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-z42

201-6. év

szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

sriv Alapirv,ány

Azegyszerűsítettévesbeszámolómérlege (Adatokezerforintban.)

tlozo ev Előző év
helyesbítése

Tárgyév

EsZKÖZÖK (nxrívÁrc)

A' Befektetetteszközök 4 189 3 606

l. lmmateriális javak 39 L

ll. Tárgyi eszközök 4 150 3 605

lll. Befektetett pénzÜgyi eszközök

B. ForgóeszkÖzök 13 789 LB 47L

l. Készletek

Il. Követelések 1745 3 457

Ill. Ertékpapírok

lV. Pénzeszközok L2044 15 014

c. AKív időbeli elhatárolások

ESZKÖZoK ÖSSZESEN t7 978 22 077

FoRRAsoK (PASSZÍVÁK)

D. Saiát tőke L7 545 22 063

l. lnduló tőke/jegyzett tőke 100 100

ll. Tőkeváltozás/eredmény L4364 L7 45
lll. Lekötött tartalék

lV. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznÚ tevékenységbcíl) 3 081 4 518

Vl. Tárgyévi erdemény vál lalkozási tevékenységből

E. céltartalékok

F. Kötelezettséoek 433 t4

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll' Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. RÖvid lejáratú kötelezettségek 4íl3 L4

G. PasszÍv |dőbeli elhatárolások

FoRRÁsoK ÖssZESEN Lt 978 22 077

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 201 7.05.06 19.11,22



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete

PK-242

2016. év
szeÍVezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 
(Adatokezerfarintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Osszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele 9 I LOA I 113

2. Aktivált saját teljesítmények
eneKe

3. Egyéb bevételek 40 703 38 68t 40 703 38 681

ebből:

- taodíi.
atápíiótot kapott beÍizetés

- támogatások 40 4!3 38 681 40 4L3 38 681

4. Pénzügyi műveletek
bevételei alz 0 aLz 0

A. Összes bevétel (1+-2+3+4) 41524 38 690 104 4L524 38 794

ebből: kozhasznú tevékenység
bevételei 40 442 38 690 404r'.2 38 690

5. Anyagjellegű ráford ítások 7 LA7 I 857 7 L87 I 857

6. Személyi jellegű ráÍordítások 28sLL 23346 283LL 23346
ebből: vezető tisztségviseIők
luttatasal

7. Értékcsökkenési leírás 2 4a'9 1 913 2489 1 913

8' Egyéb ráÍordítások 352 tl 352 11

9-_Pénz!gyi műveletek
raÍord ltasal 104 L4S 104 L49

B. Összes ráÍordítas
(5+6+7+8+9) 38 443 34276 38 44íl 34 276

ebből: közhasznú tevékenység
ráÍordításai 37 951 34 276 37 951 34 276

C. Adózás elótti eredmény
(A.B) 3 081 44L4 to4 3 081 4 518

10. AdóÍizetési kotelezettség

D' Tárgyévi eredmény (C-10) 3 081 4 4tA 104 3 081 4 518

$ziv Alapitrrány

Ny.v.:í.0 A nyomtatvány paplr alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 201 7.05.06 19,11.23
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznűsági melléklete

PK-242

201-6. év

szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve;

Al'apitUány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatokezerforintban.)

Alaptevékenység I vattatkozási tevékenység I osszesen

előző év előző év
helyesbítese

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyéV

Tájékoztató adatok

A. KöZponti költségvetési
tamogatas 4578 5 788 4578 5 788

B. Helvi önkormánvzati
költségvetési támogatás 100 100

C. Az Európai Unió struKurális
alaoiaiból. illetve a Kohéziós
Alapból nyrijtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személvi iövedelamadÓ
meohatározötl részének adózó
rendelkezése szerinti Íelhaszná
lásáról szÓló 1"996. évi cXXVl.
törvény alapján kiutalt összeg

156 z3t 156 23L

F. Közszolgáltatási bevétel

Könywizsgálői záradék
AZ adatok könywizsgálattal alá vannak támaszNa. n tsen m Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! NyoÍrrtatva: 20í7.05.06 19'11'23
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

1. szervezet l Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: szeÍvezel

sziv 'Alapitvány

1.2 Székhely: Szervezet
lrányítószám:

Közterület neve:
EEEE Település:

Közterület jellege

Házszám

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

lrányítószám: llm TelepÜlés:

1.3 Bejegyző l Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ('Anyaszeruezet")

1.5 szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

ffi .ffi '14-ol o1 o 
I 
ol7 El ofol! / EE

[fi-m-lololololdola
EEEEEEEE-E-EE

Bofarul! Pedrola

Lépcsőhaz: r_--l Emelet:

1.6 szervezet l Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

1.L Név: Jogi személy szervezeti egység

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

eoe iális @égÜejl esatás, ism Erentrje52tés, kulturális
megováá, g1jermek-és iqúságvéoelem, árdekképviselet aE általános iskolai képrea^seqirése.

's hélyu etri cűportok tarsaaaimi egyenltisÉgének elosegitÉse, a munkaeropiacort hálr'ányos
etÍi rÉtégek kÉprésÉnek, toglalkoztarasiinak el risegitáse.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3'1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Szociális

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2a1L.éva clxxlv.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: családok

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 KaizhasznÚ tevékenység főbb eredményei:

iskolán kiviili suab,adidos Íog bi'rtositása 8n syerÍnék scem,ár*
nmány gsrtás évenle 48 alkálommál

ae ii rrÍvirsgálalBk s{en'eE é5e
_mámá klub mÜkiidterÉse

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 201 7.05.05 19.1 1.23
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 
l ,^-r.o,

2016. év

5. Cél szerinti jutattások kimutatása (Ad ato k e zer f or intb an. )

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

0 o

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Élőző éu Tárgy év

0 0

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Élőző év Tárgy év

Cél szerinti iuttatasok kimutatása
(összesen) 0 0

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen) 0 0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatas

6.1 Tisztség Élőző év (I) Tárgyév (2)

0 0

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

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen): 0 0

szervezet l Jogi szeméIy szervezeti egység neve:

Alapinrány

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva1 20í7.05.06 19.'l 1.23
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

sziv Alapitvány

7. Közhasznú iogállás megállapításához szükséges mutatók (Ad atok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. EVes összes bevétel 4L524 38794

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendel kezése szeri nti fel használás ár ő| szőlő
1996. évi cXXVl. törvény alapján átutaIt összeg 156 23L

D. Közszol gáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból' illeWe
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 41 368 38 563

H. Összes ráfordítás (kiadás) 38 44Ít 34 276

l. Ebből személyi jellegú ráfordítás 2A3tt 23346.

J. Ktizhasznú tevékenység ráfordításai 37 951 34276

K. Tárgyévi eredmény 3 081 4 518

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

E rőfo rrás e l l átotts ág m utató i Mutató teljesítése

Igen Nem

Ectv. 32. S (4) a) KB1+82)/2 > L,000.000, - Ftl tr n
Ectv. 32. S (4) b) [K1+K2>-0] x !
Ectv. 32. S (4) c) [(t 1+ \2-A1-A2)/(H 1-+ H2)>=0,25] tr !

T árs ad al m i támog atotts ág m u tatói Mutató fe''esítése

Ectv. 32.5 (5) a.) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] ! tr
Ectv. 32. S (5) b) [(J7+J2)/(H7+H2)>=0,51 x n
Ectv. 32. s (5) c) [(L1+L2)/2>= 70 Íő] ! tr

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! NyoÍntatva: 201 7.05'06 19.1 1.23



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

szeÍvezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Marista szezetesrend működési támogatása

Támogató megnevezése: Mária lskolatestvérek Szerzetesrend

Támogatás forrása:

központi költségvetés il
önkormányzati költségvetés !

Inemzetközi Íorrás

más gazdálkodÓ m

Támogatás időtartama: 1év

Támogatási összeg: 9774A40

- ebból a tárgyévre jutó Összeg: 97748/.0

tárgyévben felhasznált összeg: 8Z54LL4

_ tárgyévben folyÓsított összeg 97748/JO

Támogatás típusa: visszatérítendő [ vissza nem térítendő m
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 7 293286

Dologi 960 828

Felhalmozási

Osszesen: a254IL4

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Bz ErEetgsrgn dtől l(ap$tt gatást bérekre, a srociálpedagógiai tevékenységbe bevÜnl külsr! szakemberek (

szichológus, logopédus, malemáÍiká tarrár } megbirási dijain*k kiÍizetésére, ás néhány Íelmgriilt egyéb kiadás {

egy réae e, bánkt(tiltség } Íinanszirnrására torditofiuk.'A h,ár$mhetes nyári tábgrocást valósitonuk meg.

Az üzleti évben végzett Íőbb tevékenységek és programok bemutatása

n há.e program: seociálped,*gógiai terrÉkenység ,a hátrányos helyretii gyerekek és Üiatalpk sr'ám,ára. trélja:
a gyerekekb*n ésÍiatáloktlan meglevri értÉkeket, lejlesrteri kesrségeiket, kÉpességeiket, elömüedil'ani

em élyiség iik Íei l ed ésér'
év Íolyamán 80 gyerekkel Íoglalkoztunk. Kijlsti srakembersk bevonásával 5Üs órát tsrtÜttunk { pszichologus'

g opérlu s, m.atém.áti ka korrepetál'ás }.
nehér sorsú családok adnmánnyal történti segitÉse.

Saiv Alapituány

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20{7'05.06 í9.íí.23



A kettős könywitelt vezető egyéb szeryezet
egyszeríísített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

$riv

Támogatási pÍogram elnevezése: Komplex Női Program

Támogató megnevezése: cham Katolikus Egyházközösség

Támogatás Íorrása:

központi költségvetés !
ön kormányzati költségvetés I

mnemzetközi forrás

más gazdálkodÓ !
Támogatás időtartama: 1' év

Támogatási tlsszeg: 1 585 594

- ebból a tárgyévre jutó összeg: 1 585 594

- tárgyéVben felhasznált összeg: 990 839

- tárgyévben Íolyósított osszeg: 1 585 594

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként;

Személyi

Dologi 990 839

Felhalmozási

Osszesen: 990 839

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

babá-mama klub mÍikadÉsÉnek bietositasa, a cÉlcsoportba tartgró gyerekek geoci,alir,ál,áBa' seÜlrilt Ülfialesá'
btivitÉse.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

batra-mama klublran a 0-3 éves korú gyermekek napkiiztleni nevelése tolyik' A c art rásaére Iejlesatési
kBIásoket, ren dsÍ eres Étlttl Ést, ri sztál kÜ dási l eh erriséget biEtBsitun lí

programban résatvev6 anyukák réscére oktatást, tanácsadást, fejlesrtést nyüjtHnk { elri'ad'ásolr scerveeéseJ.
résrfuevti gyerehek és szüleik szabadidiis tevÉkenységeinek megvalósitása { kirándulások }'

Ny.v.:'l.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyorrrtatva: 20í 7.05.06 19.'l 1'24
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

szeÍvezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Sziv

Támogatási pÍogram elnevezése: Roma gyerekek és családjaik komplex integrációs program

Támogató megnevezése: Caritas Austria

Támogatás Íorrása;

központi költségvetés n
önkormányzati költségvetés l

mnemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: 1év

Támogatási összeg: 5 836 012

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 5 836 012

- tárgyévben felhasznált összeg: 5 836 012

- tárgyévben Íolyósított osszeg: 5 836 012

Támogatás típusa: visszatérítendó ! vissza nem térítendő m
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 4 710 606

Dologi tL25 406

Felhalmozási

Összesen: 5 836 012

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

litÜttuk. FléIsire, íi'remanyag kiÍltségekre, kirándulások megvalositásár,*, valamint,a gygrékeklíel foglalkozó
l.aaónusok bérének Íinanstirgzására ki'llottÍik

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

s gyerekek cuabadidös Íoglalkortatása, segitése.
ejlesrrti Íoglalkozások, logopédiai toglalkozásolt biztnsitása a gyerekek részÉre'

eres psri cho l ó g iai ho nz u ltiici ó laictositi{ga'
általános iskolai tanuló, tanulmányainak segitése { korrepetálások arakember segitségÉvel }

Ny.v.:'l.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20í7.05.06 19.11.24
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program el nevezése: Egyházi Szociálpedagógiai Hálózat a Cigánypasztorációban

Támogató megnevezése: Renovabis

Támogatás Íorrása:

központi költségvetés !
önkormányzati költségvetés I

Bnemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: 1év

Támogatási összeg: 5 631 840

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 5 631840

- tárgyévben felhasznált összeg: 4 868 6M

- tárgyévben Íolyósított összeg: 5 631 840

Támogatás típusa: visszatérítendő n vissza nem térítendó m
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 4 656 682

Dologi zLL972

Felhalmozási

Osszesen: 4 868 654

Támogatás tárgyévi Íelhaszná!ásának szöveges bemutatása:

megvalósitásáratgÍditottgl(.PBsta,kommunikáciiskti
bietcsirása a rásrorulok részére, vtlamint a Byerekeklíct Íoglalkozó pedagógusak bÉ'lét Íin'engriroltuk a

ott ÜssregbÍi'l'

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

{ progremok eredményei:
Téritésme,ntes srámitogép És internek használat.
hlunkahely keresés cétpriar inrcrnek és aeámitógép hasenálar bietositása a célcsopert résEére'

és teleton használat a napi srociális ügyintézésher.
i p.áti ka b iztositása a rásEoru l óknak.

Sriv

N'y.v.:1.0 A nyom'.atvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 201 7.05.06 19.1 1.24



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PR-242

2016. év

szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

seÍv Alap

Támogatási program elnevezése: Hosszabb idótartamú közÍoglalkoztatás biztosítása

Támogató megnevezése: KEM Kormányhivatal Esztergom Járási Hivatal Foglalkoztatási osztály

Támogatás Íorrása:

központi költségvetés B
önkormányzati költségvetés !

!nemzetközi Íorrás

más gazdálkodÓ !
Támogatás időtartama: tév
Támogatási összeg: s 788 492

- ebből a tárgyévre jutó összeg 5748 492

- tárgyévben felhasznált összeg: 5 788 492

- tárgyévben Íolyósított összeg. s 748 492

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m
Tárgyévben felhasznált összeg rész]etezése jogcímenként:

Személyi 5788 492

Dologi

Felhalmozási

Osszesen: 5 788 492

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

alapinrány a ktirtoglalkürtfft{s kerete,in beliil alkalmazott dslgGÍóinak bÉrtámoganására kaport aissíe$ét ar érinteü
l g ol o bér_és járu l ék ko ltségei n ek fi nan gzirozására tordircn*.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

|A ,,Mi HÉr.runk" tisrtaságának, ktirvetlen krirnyékének ti#tán tartás*, az általun iiItmelÍgtétl játszótér tisrtáE tartiiga
|1szemét sredés, réndsEeres ÍÍinyirás, kisebb lmrbantartási ÍeladalGk elvég:ése, a l'lál ,,kis busrának" vezetése}'

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem kiildhetó be! NyoÍntatva: 20{7.05.06 19 -1 1.24



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszeríísített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

szeÍvezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Sziv Alap

Támogatási program elnevezése: Étkezési köItségek Íinanszírozása és egyéb dologi kiadások

Támogató megnevezése: Diplomatic Spouses of BudaPest

Támogatás Íorrása:

központi költségVetés !
ön kormányzati költségvetés n

mnemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: 1év

Támogatási ősszeg: 1 000 000

- ebből a tárgyéVre jutÓ összeg; 1 000 000

- tárgyéVben Íelhasznált összeg 983 955

- tárgyévben Íolyósított összeg: 1 000 000

Támogatas típusa: visszatérítendő I vissza nem térítendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 983 955

Felhalmozási

Összesen: 983 955

Támogatás tárgyévi felhaszná|ásának szöveges bemutatása:

[ érkerési koltsÉgeire' valamint nagyobb
knnyhalels:ere!ósi cikkek besrerEásére { pl: mosogép l larditÜttuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

lszinvonatasabb tli.ztositása vatalurt me[. n vásárolt híito-és moságÉp a célcsnport ellátá.aának tlktosirása érdekében
lkBriilt beffercésre.

Ny.v':1.o A nyomtatvány papír alapon nem kiildhetó be! Nyomtatva: 20í 7.05.06 19.1 1'24
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete l ,o-ro,
2016. év

szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási pfogram elnevezése: szJA 1% felajánlása

Támogató megnevezése: Magánszemélyek

Támogatás Íorrása:

központi költségvetés m

önkormányzati költségvetés I
nnemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama:

Támogatási Összeg: 230 996

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 230 996

_ tárgyéVben felhasznált összeg: 230 996

- tárgyévben Íolyósított összeg: 230 996

Támogatás típusa: visszatérítendő l vissza nem térítendő m
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 230 996

Felhalmozási

Osszesen: 230 996

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

gyerelrekrésrérehigiÉniaisÍerBk,gyögyszerek,illétpe.al'ápYelB
tlefi err ésóre tg rditottu lí

Az üzleti évben végzett Íőbb tevékenységek és programok bemutatása

V Alápin'ány

Ny'v.:í.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.06 15.1'1.21
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-242

2016. év

szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Sziv

Támogatási program elnevezése: FMSI kertprogram

Támogató megnevezése: FMSI-ONLUS

Támogatás Íorrása:

központi költségvetés !
ön kormányzati költségvetés !

mnemzetközi Íorrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: 1év

Támogatási összeg: 1 356 607

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 1 355 607

- tárgyévben Íelhasznált Összeg: 659 730

- tárgyévben Íolyósított összeg: 1 356 607

Támogatás típusa: visszatérítendŐ n vissza nem térítendó m
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 659 730

Felhalmozási

Osszesen: 659 730

Támogatás tárgyévi Íelhasználásának sztiveges bemutatása:

',Mi 
HÉrzunk'' vetemÉnyes kertjének kialakiras*. 'A Hát udvarának áIalakíkisa'

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

vetemányes kert kialakitásával a gyerekeknek megpr&báljuk megmutaÍni, á kerÍi munka elönygit, h'asenáÍ. A
friss ztildségeket hogyan lehet fl honyhában hawnositani.

kert áralakixísával a baba.mamfl csoport régzére nagyotltl moegásteret alakitottunk ki' hogy b'ffleselmtnttstrt
janak játsrani.

Ny.v.:í.0 A nyomtatvány papír alapon nem kÜldhető be! Nyomtatva: 201 7.05.06 19.1 1.25
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszeriísített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

SE

Támogatási program elnevezése: Kindermissionswerk

TámogatÓ megnevezése: Klnkermission

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzati költségvetés !

mnemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: 7év

Támogatási összeg: 1 556 000

- ebből a tárgyévre jutÓ összeg: 1 556 000

- tárgyévben Íelhasznált összeg: L247 Zts

- tárgyévben Íolyósított összeg: 1 556 000

Támogatás típusa: visszatérítendő n vissza nem térítendő B
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi L247 2L5

Felhalmozási

Osszesen: L247 2L5

Támogatás tárgyévi Íelhasználásának szöveges bemutatása:

,, llrli Há"au n k'' tijtésÉn ck és vi lágitásángk kgrff ertisitÉse, Íel új ítása.

Az i,izleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

: A Hár t5 éves mükiidése sÜrán, a beslerelt eleltromos És tíitÉsi esekrirtik el'fivültak' kcrszBriitlenne uált*k.
pályfuáttal megvalósitottuk a t{ár energiatalmrékos tÜtÉsér és vil.ágitásár. .A reasi ktiltsé$ér üsokkentenülil

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 20{7.05.06 19.1 1.25


