
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

Érkezés dátuma: 2021-05-25 21:26:58. Érkeztetési szám: EB00517834

01 Fővárosi Törvényszék

Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány

0 1 0 1 0 0 0 6 0 8 0 2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .26  03 .50 .44



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány

1 1 5 8 Budapest

Molnár Viktor utca

94-96

    

0 1 0 1 0 0 0 6 0 8 0

1 3 0 0 P k 6 0 4 2 4 9 1 9 9 6

1 8 1 5 6 2 0 9 1 4 2

Schilling Magdolna

Schilling Magdolna 2 0 2 1 0 5 2 0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .26  03 .50 .44



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány

1 220 1 529

1 220 1 529

3 998 5 898

200 35

0

3 798 5 863

5 218 7 427

2 755 2 758

55 55

2 508 2 700

192 3

44 -19

44 -19

2 419 4 688

5 218 7 427

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .26  03 .50 .45



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány

7 958 5 777 7 958 5 777

7 958 5 777 7 958 5 777

1 076 736 1 076 736

7 958 5 777 7 958 5 777

7 958 5 777 7 958 5 777

4 605 4 240 4 605 4 240

2 673 1 009 2 673 1 009

488 525 488 525

7 766 5 774 7 766 5 774

7 766 5 773 7 766 5 773

192 3 192 3

192 3 192 3

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .26  03 .50 .45



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány

5 824 4 568 5 824 4 568

404 220 404 220

912 713 912 713

1 076 736 1 076 736

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .26  03 .50 .45



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány

1 1 5 8 Budapest

Molnár Viktor utca

94-96

    

1 3 0 0 P k 6 0 4 2 4 9 1 9 9 6

0 1 0 1 0 0 0 6 0 8 0

1 8 1 5 6 2 0 9 1 4 2

Schilling Magdolna

mentális foglalkozás

1998.évi XXVI.tv. 21.§

fogyatékossággl élők

38

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .26  03 .50 .45



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány

1 1 5 8 Budapest

Molnár Viktor utca

94-96

    

1 3 0 0 P k 6 0 4 2 4 9 1 9 9 6

0 1 0 1 0 0 0 6 0 8 0

1 8 1 5 6 2 0 9 1 4 2

Schilling Magdolna

szülőklub

1998.évi XXVI. tv 

fogy.élőt nevelő családtago

12

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .26  03 .50 .45



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány

1 1 5 8 Budapest

Molnár Viktor utca

94-96

    

1 3 0 0 P k 6 0 4 2 4 9 1 9 9 6

0 1 0 1 0 0 0 6 0 8 0

1 8 1 5 6 2 0 9 1 4 2

Schilling Magdolna

családi nyaralás

1998.évi XXVI.tv

fogy.élők és családtagjaik

42

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .26  03 .50 .45



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány

szabadidős tevékenység támogatása 2 111 1 968

állatterápiás foglalkozások 330 200

személyiség fejlesztés 492 340

2 933 2 508

2 933 2 946

képviselő 0 0

0 0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .26  03 .50 .45



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány

COVID járvány miatti eszközbeszerzések 198

SHF komplex mozgásfejl. tanulmány 240

438

2 933 2 946

0 0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .26  03 .50 .45



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

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

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

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]

Mutató teljesítése

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány

7 958 5 777

912 713

7 046 5 064

7 766 5 774

2 673 1 009

7 766 5 773

192 3

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .26  03 .50 .45



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány

SHF egyének és családok szakmai és integrációs programjai

Nemzeti Együttműködési Alap

2020.04.01-2021.03.31

3 000 000

2 150 014

2 150 014

3 000 000

328 176

1 568 948

252 890

2 150 014

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .26  03 .50 .45



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány

Hátrányos helyzetű egyének és családok szakmai és integrációs programjai

NEA

2019.04.01-2020.03.31

4 000 000

749 963

749 963

653 963

96 000

749 963

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .26  03 .50 .45



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány

Kiegészítő támogatás

Nemzeti Együttműködési Alap

2019.04.01-2020.03.31

149 400

48 936

48 936

48 936

48 936

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .26  03 .50 .45



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány

Súlyos, halmozottan sérültek szabadidős tev.támogatása

ÉTA Országos Szövetség

2020.01.01-2020.12.31

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .26  03 .50 .45



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány

COVID járvány védekezésére nyújtott támogatás

ÉTA Országos Szövetség

2020.01.01.-2020.12.31

165 000

165 000

165 000

165 000

165 000

165 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .26  03 .50 .45



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány

Szabadidős tevékenység támogatása

Budapest, XV. kerületi Önkormányzat

2020.04.01-2020-09-30

220 000

220 000

220 000

220 000

220 000

220 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .26  03 .50 .45



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány

Szülősegítő támogatások

Nemzeti Fogyatékosságügyi és Szociálpolitikai Központ

2019.09.01-2020.05.30

380 000

226 018

226 018

226 018

226 018

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .26  03 .50 .45



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány

Szülősegítő támogatások

Fogyatékos Személyek Közalapítványa

2020.10.01-2021.05.31

341 700

144 850

144 850

341 700

144 850

0

144 850

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .26  03 .50 .45



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány

Felajánlott szja 1% az alapítvány közhasznú feladatainak megvalósítására

Költségvetés

2020.01.01.-2020.12.31

836 378

836 378

836 378

26 647

809 731

836 378

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .26  03 .50 .45



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-642-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .26  03 .50 .45



GONDOSKODÁS GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 

2020 évi ALAPCÉL ÉS KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA 

 

Az 1996 évben alapított szervezet elsődleges célja az esélyegyenlőség, a fogyatékossággal élők életminőségének 

javítása.  Tevékenységének fő megvalósítási helyszíne a Főváros, XV. kerületében működő Fejlesztő, 

Gondozó Központ, ahol 37 fő középsúlyos, illetve súlyos, halmozottan sérültet látnak el 6 éves kortól. Az 

intézmény szakmai feladatteljesítéséhez, az alapítvány önálló programjainak szervezése, finanszírozása a 

tárgyévben a következő tevékenységekben valósult meg: 

Kutyaterápiás foglalkozások 

2013. évben indított és azóta is folyamatos program a fogyatékosok kutyaterápiás  foglalkozásának 

támogatása, ami nagy népszerűségnek örvend a sérültek körében. A foglalkozások során a sérültek 

igényüknek, érdeklődésüknek megfelelő időt töltenek az állatokkal. A kutyaotthon kis-, illetve középes testű 

kutyákkal tartja a foglalkozásokat az intézmény területén, így az egész gondozotti létszám részesül ebben a 

terápiában. A fogyatékkal élők finommotorikus mozgása, figyelem összpontosítása fejlődik, a hangulatuk a 

foglalkozás alatt kitűnő. 

Fogyatékosokat gondozó családok nyaraltatása mentálhigiénés programmal 

NEA pályázaton nyert támogatással 16 család nyaralhatott Kiskunmajsán 2020. augusztusában. Az hatnapos 

nyaraláson mentálhigiénés szakemberek vezetésével minden nap programokon vettünk részt. A programok 

célja a kapcsolatteremtés, az együttműködés fejlesztése, a bizalom építés, kreativitás, csoportkohézió volt. 

Mindezek mellett nagyon sok közös élményt szereztünk együtt. 

Gyógytornászok alkalmazása 

NEA pályázaton nyert támogatással lehetőségünk van havi 16-16 órában két gyógytornászt foglalkoztatni. A 

Napköziben a járványügyi helyzet miatt A és B héten mehetnek a fogyatékosok. Így a gyógytornászok közül 

van, aki a családhoz megy mozgásfejlesztésre, és van egy fő, aki a napköziben látja el a feladatot. A 

gyógytornászok egyéni fejlesztéseket végeznek a napközi vezetőjének irányítása alatt. Nagyon fontos a 

gyógytornászok alkalmazása, mert az egyre idősödő fogyatékos személyek mozgása romlik, egyre 

nehezebben tudják a szülől ellátni őket.  

Szülősegítő szolgáltatás 

A hetedik éve tartó foglalkozások helyet kaptak a szülők életében.  

A csoportfoglalkozások az évek alatt az érzelmi töltődés, az együttműködés, a közös tervezés helyszínévé 

lettek, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a szülők sorstársközösségből aktívvá váltak, és nehéz helyzetük 

ellenére kiléptek eddigi komfortzónájukból, keresve a működő megoldásokat céljaik elérése érdekében. 

Az első, szeptemberi szülőklub személyes találkozáson történt, de már nem tudtuk megrendezni a FENO 

területén. Egy közeli parkba vittünk székeket, és ott tartottuk meg a programot. A következő szülőklubok már 

online formában valósultak meg, így egyik-másik alkalommal több szülő is be tudott csatlakozni, sőt olyan 

szülők is részt vettek a foglalkozásokon, akiknek gyermeke nem a FENO-ba jár, és az ország tőlünk messzebb 

található településén lakik. Volt, aki többször részt vett a szülőklubon.  

Sok új tevékenységbe kapcsolódtak be ebben az évben is. Új, további ismereteket és tapasztalatokat szereztek 

a helyzetükről, annak értékeléséről, valamint a lehetőségeik átértékelésében, és kibővítésében. 

Céljaik eléréséért dolgoznak a csoportalkalmakon és azokon kívül is, használva a megszerezett információkat, 

tudást, készségeket. 



Ennek keretében az alapítvány és a szülőcsoport részéről folytatódik a kapcsolódás más csoportokhoz a közös 

érdekek és célok mentén.  

Fontos, erős kapcsolatok alakultak ki olyan szakemberekkel, akik önkéntes munkát vállaltak az alapítvány 

honlapjának fejlesztésében, új logó kialakításában, és szakmai oldalról a támogatott lakhatás kialakításának 

lehetőségében. Az önkéntesek időnként megjelentek a szülőklubon, és közös gondolkozásban, a szülők 

véleményét is kikérve támogatják az alapítvány munkáját.  

Különböző szakmai fórumokon is képviselteti magát az alapítvány, és a szülőklub aktív tagjai ezeken részt 

vesznek. A bemutatkozáskor használatos kommunikációhoz nagy részben a szülőcsoporton szerzett készségek 

és a felkészítés járult hozzá. Sőt, az elmúlt hónapokban pályázati úton lehetőséget kapott az alapítvány 

konferencia szervezésére.  

Továbbra is keresnek pályázati forrásokat, támogatókat, szakmai kapcsolatokat terveik, céljaik 

megvalósításához. A forráskeresést, és a pályázatok lebonyolítását is maguk a szülők intézik - ha szükséges, 

a csoportvezetők mentorálásával. 

Az elnyert támogatást új eszközök beszerzésére, gyógytornászra, szabadidős programokra, a kirándulásra, 

nyaralásra és konferencia szervezésre fordítják. 

A pályázati források mellett adománygyűjtés is folyik, pl. Adjuk össze kampány, ahol a szülők végezték - 

kezdetben instrukciók alapján, majd önállóan – a szükséges feladatokat, de pályáztak az Új Nap -Új Remények 

pályázatán is.   

A hosszú távú célok eléréséhez egy részcél volt a csoport ismertté tétele a szűkebb és tágabb társadalmi 

környezetben, valamint a szakmai berkekben. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, konkrét lépéseket kellett 

megtenni, és szintén olyan feladatokat elvégezni, amik szükségessé tették a fejlődést egyéni és csoportszinten 

is. 

A korábbi években elkezdett építkezés folytatódott. Kulcsfontosságú a digitális eszközök és a közösségi 

médiumok használata, amit a legtöbb szülő, kora ellenére elkezdett elsajátítani és használni. A honlap 

megújult és a tartalomfeltöltés rendszeressé vált csakúgy, mint a FB események használata a saját belső FB 

csoportban és a külső személyek által is elérhető platformokon is. 

A járványhelyzet miatt a szülők bekényszerültek az otthonaikba, és a korábban megszokott tehermentesítést 

is csak részben kapták meg a támogató intézménytől. Ez a végletekig elcsigázottá tette őket. Szinte az egyetlen 

felület, amin keresztül a külvilággal érintkezni tudtak, azok a szülőcsoport alkalmak és a különböző online 

események voltak. Ezért a csoport folyamatosan működött, sőt az elkeseredés az „aktív magnál” aktivitásba 

csapott át és ezek a szülők konkrét tervek megvalósításába fogtak. A csoportalkalmakon rendszeressé vált az 

elvégzett feladatok és eredmények ismertetése, a feladatok megosztása, a tervezés és a kivitelezés lépéseinek 

közös átgondolása. A szülők megrendezik a második konferenciát, amin a szakma, az érintettek és a 

társadalom figyelmét szeretnék felhívni a helyzetükre, amit több oldalról is be fognak mutatni. Támogatott 

lakhatási modellprogramot indítanak a súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekeik lakhatásának megoldása 

érdekében. Ezekhez a tervekhez segítséget vettek igénybe, és szervezési, kommunikációs feladatokat tanultak 

meg és kezdtek végezni. 

Kapcsolat kialakítása más szervezetekkel  

Alapítványunk a súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek érdekérvényesítése érdekében megállapodást 

kötött a Lépjünk, hogy Léphessenek Egyesülettel, és közösen létrehoztunk egy lakhatási munkacsoportot az 

otthonukban gondozott fogyatékosok támogatott lakhatása ügyében.  

 

Konferencia szervezése 

 

Az NFSZK által kiírt pályázaton alapítványunk konferencia szervezésére nyert lehetőséget. Az Életünk 

értelme II. konferenciát 2021-ben tervezzük megvalósítani online formában. Előadások hangzanak el a magas 



támogatási szükségletű súlyosan, halmozottan fogyatékosok élethelyzetéről, a lakhatási lehetőségekről, a 

pénzbeli támogatásokról, jó gyakorlatok bemutatásáról, kutatási eredményekről, hatástanulmányról.  

 

FENO-s szakdolgozó „Hangpancsi” továbbképzésének támogatása 

 

A Napközi munkatársa alapítványi támogatással elvégezhetett egy olyan továbbképzést, amely relaxáció 

központú hangterápia. 

 

Egyéb 

Alapítványunk folyamatosan szerzi be azokat az eszközöket a napközinek, amelyek a fogyatékosok 

fejlesztését segíti elő. Ezek a fejlesztő eszközök többnyire interaktív, készségfejlesztő eszközök, amelyeket a 

fiatalok nagyon szívesen használnak, felkeltik az érdeklődésüket.  

A járványügyi helyzetre való tekintettel alapítványunk minden családnak szájmaszkokat, kézfertőtlenítőt 

biztosított.   

Az alapítvány szervezésében rendszeresen részt vesznek a szülők olyan online rendezvényeken, amelyeket 

szintén fogyatékosokat támogató szervezetek rendeznek. Az online találkozókon beszámolunk az általunk 

ismert családok problémáiról, és keressük a közös megoldásokat. 

Rendszeresen kapunk meghívást szakmai műhelyeken való részvételre, ahol kikérik a véleményünket a 

súlyosan, halmozottan fogyatékosok helyzetével, életminőségével. kapcsolatban. 

 

 

Budapest, 2021. május 24. 

 

 

                                                                  Schilling Magdolna 

                                                                      elnök 



I. A szervezet azonosító adatai, bemutatása

Név: Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány

Székhely: 1158 Budapest, Molnár V. u. 94-96

Bejegyző határozat száma: 13 Pk.604249/1996

Nyilvántartási szám: 01-01-0006080

Jogszabályi háttér

1.

·

·

·

2.

· Az üzleti év megegyezik a naptári évvel!

· A mérleg fordulónapja: 2020.12.31

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány

2020. évi egyszerűsített éves beszámolójához

A számviteli politika főbb vonásai

2011. évi XLXXXI. törvény: a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

479/2016 (XII.28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési 

sajátosságairól

350/2011 (XII. 30.) Kormányrendelet: a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes 

kérdéseiről

A beszámolási forma:

Egyszerűsített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló 

kormányrendelet 4-es és 5 sz mellékletének!

A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, 

körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli 

politikánkat.

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő 

beszámolót helyezi előtérbe. A törvény alapján  a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt 

biztosító alapelveket a könyvvezetés során szervezetünk folyamatosan szem előtt tartotta.

2011. évi CLXXV törvény: egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról

A Civil szervezet  a számviteli törvényben, valamint az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló kormányrendeletben  

meghatározott szabályok alapján készítette el a beszámolóját.

Az eredmény-kimutatása: Összköltségeljárással készült, formája:a kormányrendelet 5 sz. melléklete szerinti.

Szervezetünk vállalkozási tevékenységet nem folytat, ezért eredménykimutatását  csk alaptevékenységere 

vonatkoztatva készíti el!

Áttérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határérték túllépés, vagy egyéb jogszabályi előírás miatt lehetséges.

A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199625.349023
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199625.349023
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199625.349023
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199625.349023
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199625.349023


· A mérlegkészítés időpontja: 2021.05.15

3. A beszámoló készítése, aláírása: 

· A beszámoló nyelve: Magyar

· Aláíró: Schilling Magdolna

4.

5.

6.

7.

8.

II.

1.

a)

·

·

·

·

·

·

b)

·

·

c)

·

d)

·

A civil szervezet saját honlappal rendelkezik, így beszámolója ott is közzétételre kerül!

 A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok:

A civil szervezet a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a 

gazdasági műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett 

változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljenek bemutatásra.

A beszámoló közzététele:

A közzétételi kötelezettségét a civil szervezet elektronikus úton teljesíti.

A bekerülési érték:

A számviteli alapelvek érvényesítése:

A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a 

folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli 

elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elve; a költség-haszon 

összevetésének elve.

Összehasonlíthatóság biztosítása

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával. 

Könyvvizsgálati kötelezettség
A beszámolóra vonatkozóan a bejegyzett könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentést adott ki. A tárgy időszakban a 

könyvvizsgálói díj kizárólag a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat jogcímén merült fel.

Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értékelési eljárások

Az eszközök értékelése:

Az értékvesztés elszámolása és visszaírása:

az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;

nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;

saját előállításkor a közvetlen költségek;

térítés nélküli átvételkor a piaci érték;

ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;

speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.

Az értékcsökkenés leírás módszerei:

a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;

az Alapítvány a kisértékű (200.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét használatbavételkor 

egyedi elbírálás utan írja le.

kedvező fordulat esetén - szervezet csak készletre - újraértékelés mellett az értékvesztés visszaírása is lehetséges a 

könyv szerinti érték összegéig.

A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:

a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni;



e) Az előző évhez képest a tárgy időszakban az értékelési eljárások nem változtak

2.

3.

III.

1.

2.

3.

4.

30%

-

A mérlegben jelentősnek minősülő tétel a beszámolási időszakban nem volt!

-

IV.

1.

Az statisztikai állományi létszám: 0 fő

2.

-

3.
Az adózott eredmény felhasználására tett javaslat:

Piaci értékelés

A jelentős mérleg- és eredmékimutatás sorainak bemutatása

A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.

Valós értékelésen történő értékelés

A Szervezet nem alkalmazza a valós értékelésen történő értékelést a pénzügyi instrumentumokra.

A beszámoló egyes soraihoz tartozó információk

Saját részvények, saját üzletrészek bemutatása:
az Alapítvány nem rendelkezik saját részvénnyel, és üzletrésszel, valamint visszaváltható részvénnyel, szervezeti 

formája okán.

Információk a kötelezettségekről

az Alapítvány nincs olyan kötelezettsége, amely 5 évet túli futamidejű, és zálogjoggal vagy hasonló joggal terhelt lenne.

Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások 

A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és 

ráfordítások az adott évben nem fordultak elő!

A Számviteli politika alapján jelentősnek minősül:

A beszámoló egészére vonatozóan a mérleg főösszeg alapján:

A mérlegben jelentősnek minősülő tételek:

Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tételek:

A felügyelő bizottságnak a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt. 

A felügyelő bizottság nincs a szervezetnél.

Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tétel nem volt.

Tájékoztató adatok

A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása

A vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság által a beszámolási időszakban felvett 

járandóság, nekik folyósított előlegek

A vezető tisztségviselőknek a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt. 



4.

5.

6.

2021. május 20.

Schilling Magdolna

Képviseletre jogosult személy 

aláírása

Osztalék jóváhagyásra a civil szervezetnél nem kerülhet sor, ennek értelmében szervezetünk eredményét nem osztja fel!

A Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

az Alapítványnak a tárgy évben nem volt olyan kapcsolt felekkel bonyolított ügylete, amely lényeges lett volna, és nem a 

szokásos piaci feltételek között valósult meg.

Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakciók

az Alapítványnak nincs kapcsolt vállalkozásokkal szemben a Szt.-ben nevesített követelése és kötelezettsége.

A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről 

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a 

beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna. 


