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Az Őrzők Alapítvány 2OL7. évben is az Alapító Okiratban megjelölt fő célkitűzéseknek
megfelelően végezte tevékenységét.

Az alapítvány célja a Semmelweis Egyetem, ll. sz, ,,Tűzoltó utcai" Gyermekklinikáján, a
daganatos és leukémiás gyermekek magyarországi kezelési központjában kezelt beteg
gyermekek kórházi környezetének javítása és a rehabilitációjának elősegítése, Ennek
érdekébenaz

a lá

humánus

bbi közh aszn ú tevékenységeketfolytatja

:

és korszerű kőrházi környezethez szükséges helyiségek átalakítása

és

beszerzése felújítása,pótlása,
játékos
a
tanulást, foglalkoztatás terápiát elősegítő bútorok, játékok, a manuális
készségetfejlesztő eszközök beszerzése, cseréje, pótlása,
foglalkozásterápiához szükséges audio-vizuális eszközök beszerzése, cseréje, pótlása
tumor leukémiás gyermekek megajándékozása, az ünnepségekhez szükséges kellékek
eszközök

beszerzése,

a

rehabilitálandó gyermekek és családjaik üdültetése, programok szervezése, a
rászoruló érintett családok lelki és anyagi támogatása,
a betegek ellátásához szükséges - a kőrházi költségvetésből nem finanszírozható orvosi eszközök, gyógyszerek, gépek beszerzése, karbantartása, működtetése,
a gyógyítás korszerűségénekbiztosításához és az optimális kezelés megválasztásához
szükséges klinikai kutatás céljából - más forrásokból nem biztosítható- vegyszerek,
szakirodalom biztosítása, a daganatos és leukémiás betegeket gyógyító orvosok és
nővérek gyógyító-, tudományos és kutatói tevékenységének,a gyógyításban részt
vevők és egyéb segítők továbbképzésének,tudományos konferenciákon való
részvételénektámogatása.
Az alapítvány vállal kozási tevékenységetnem folytat.

BevéteIek bemutatása
Bevételek:
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2.

3.
4.
5.

S7-JA 1,

62.220.569 Ft
o/o

Adományok,támogatások
a. Magánszemélyek
b, vállalatok
c, Pályázatok és egyebek
Hagyaték
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevétele

17.470,06Ltt
44.686,022Ft
Lo.o77.974 Ft
21.340.700 Ft
t3,267,348 Ft

0Ft
30.736 Ft
33.750 Ft

Az

eredménykimutatásban. az időbeli elhatárolások miatt szerepel kisebb összeg
bevételként,33.42t.519 Ft került.át a 2018-as évre, mivel felhasználásuk akkor esedékes
majd.
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SZLA L%: A beszámolás időszakában az Őrzők Alapítványnak L7.470.067 Ft bevétele
keletkezett a személyi jövedelemadó^1 százalékának felajánlásából. Ez az összeg mondhatni
évek óta stagnál, Jól látszik, hogy az s2ia tU" csupán 28%-a az alapítvány éves bevételének.

Adománygyűjtő események 2OL7 évben, melyekkel
fel újítására gyűjtöttünk:

a 6

baba-mama szoba teljes

Futónagykövetek: Az Őrzők Alapítvány kitelepüléssel évente kétszer vesz részt
futóeseményen/ ezek az áprilisi Vivicitta és a szeptemberi WizzAir félmaraton. Az
alapítványnak már több, mint 100 futónagykövete van, és 2017-ben L.282.299 forint
adományt gyűjtöttek.

Meseaukciő:2OL7, június 10-én 32 illusztrátor 87 db eredeti alkotása került kalapács alá a
Magma Galériában. Olyan népszerű gyerekkönyv-illusztrátorok munkáira lehetett licitálni,
mint Agócs Írisz, aki Berg Judit Maszat és a Cipelő cicák sorozat illusztrátora, vagy Bartos
Erika, aki a Bogyó és Babóca szerzője és Sajdik Ferenc, aki a Pom-pom meséinek
megálmodója.

A jótékonysági esemény házigazdái Nagy Judit műsorvezető és Beliczai Balázs humorista
voltak. Az est bevételéből(1.815.500 Ft) e8y AlRVo 2 légzéstámogató készüléket
vásároltunk.

Rendkívüli nyílt nappal adtuk át az utolsó felújítottcsaládi lakást. November 18-án a
Restaurant Day keretében néhány órára lakásétteremmé varázsoltuk a lakást. Az
érdeklődőknek az alapítvány munkatársai és gyógyult fiatalok készítettéka reggelit.
Októberben már hatodik alkalommal rendeztük meg a Gyógyító Hangok jótékonysági
zongoraestet, rendhagyó módon az Erkel Színházban, mivel az Operaházat felújítják.Az est
bevétele 4I4.544 forint volt,

A decemberi PiciPiacon jótékonysági zsákbamacskával 346.600 Ft támogatás gyűlt

össze,

ahol az ajándéktárgyakat a kiállítók ajánlották fel az alapítványnak.

December 8-án egy érintett család szervezésében6yórón vehettünk részt egy jótékonysági
esten, ahol a helyiek rendkívül összefogásának köszönhetően 906.575 Ft gyűlt össze.
2017-ben nem volt Védőszárny kampány decemberben, helyette a NtOK Alapítvány által
üzemeltetett Adjukössze felületen futott gyűjtés, ahol L29.262 Ft gyűlt össze.

A ROBOT Club a Tűzoltó utcai Gyermekklinikán kezelt gyermekek támogatására

kezdett

adománygyűjtésbe év végén.Az akció során a klub az esemény bevételét, ]- millió forintot a
baba-mama szobák felújítására ajánlotta föl. A kezdeményezést négy, a ROBOT színpadán
fellépő zenekar is segítette.
Vállatok támogatásai:
2017-ben 42 cég támogatta az alapítvánft, amiből a milliós összeget két támogatás érte el.
lsmét a Zwack Zrt. kiemelkedő támogatását említeném először, év elején 6 millió forinttal
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támogatták a sebészeti műtő műszeres felújítását, majd év végén5 millió forinttal egy 2018ban beszerzendő eszköz beszerzését.^
A másik nagyösszegű adomány is egyVisszatérő támogatónk, a Siemens Zrt2,5 millió forintos
támogatása, melynek felhasználása 2018-ban lesz.
PálYáZatOk

(Ezt a részt külön is bemutatjuk az éves beszámoló

kiegészítő mellékletében.)

2017-ben sikeresen zártuk a 2OL6/L7-es pályázati időszakot a MOL - Úi európa Alapítvány
Gyermekgyógyító Programjával, melyre t.O57.2OO Ft támogatást nyertünk, ezt július 31-ig
használtuk fel. Rövid nyári szünet után a következő 2OI7l78-as szezonra a teljes támogatási
összeget elnyertük (2 M Ft), így októbertől tovább működik az ,,ÉlményVár a Tűzoltó utcai
Gyermekklinikán" nevű programunk a Gyermekklinika Ambulanciáján egy pszichológussal és
két pedagógussal.

Morgan Stanley Charity program a két éves együttműködés (2015-2016) keretében az első
évben 50 ezer angol fontot nyertünk kórházi eszközök vásárlására és további 50 ezer fontot a
klinikai segítő szakemberek (pszichológus, gyógytornász) alkalmazására,2OL7 első félévéreis
áthúzódott a támogatás felhasználása, 4 segítő szakembert tudtunk foglalkoztatni, két
pszichológus és két gyógytornász segítette a klinikai munkát.
Morgan Stanley Strategic Partner 2OL7: A Morgan Stanley Magyarország Kft 2OL7-es évre az

Őrzők Alapítványt választotta stratégiai partnerének. A program által lehetővé válik a
szociálisan rászoruló daganatos és leukémiás betegséggel a Gyermekklinikán kezelt
gyermekek anyagi támogatása, az Élményvárprogram kibővítése és a beteg gyermeket
nevelő szülők edukációja.

201-7-ben több alkalommal tartottunk a gyermekükkel a kórházban tartózkodó
édesanyáknak relaxációs foglalkozást, és az Élményvárprogramban a támogatási forrásból az
augusztusi foglalkozásokat is meg tudtuk tartani. Évvégénkiírásra került a családtámogatási
pályázat első köre, 3 millió forint támogatást adtunk át Erzsébet utalvány formájában 20
rászoruló családnak 2018 elején.

Őrzők Családi Nap:

A

rendezvény költségeire pátyázatot nyújtottunk be

Elektromos Művekhez.

a

Budapesti

Az Őrzők Családi Napot másodszor rendezte meg az alapítvány, a 20].5-ben megrendezett
Daganatos és Leukémiás Gyermekek l. Országos Találkozójának sikere nyomán. Ez a nap az
összefogásról, a szeretetről és a család megtartó erejéről szól. Üzenete, hogy van gyógyulás,
hiszen a daganatos és leukémiás gyermekek csaknem 80%-a meggyógyul. A gyógyulás
elengedhetetlen feltétele, hogy a gyermekek a mindenkit megviselő kezelések alatt és
azután is együtt lehessenek a családdal, sok pozitív, a gyógyulásban való hitet adó közös
élménytéljenek meg, Az eseményre 20t7 , május 6-án került sor az ElevenPark játszóházban,

13600/36Adhat

Vonal,,,

2017-ben 330 hívás és sms érkezett az adományvonalunkra, 0]..0]-.-].2.31 között 85.586 Ft
támogatás került kiutalásra, mely a 20L6 november - 2Ot7 október közötti hívások
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támogatása. A telefonvonal fenntartásának költsége a telefonszolgáltatók
díjával (5.199 Ft)
és az NlOK AlaPÍtvánY adományközVétítői díjával
gyakorlatilag
Ft)
1iz*oaso
ielemésztette a
támogatási Összeget, de idén az elszámolásnál a támogatás
felhasználásánál megjelöltünk 2
db Momert állvánYos személymérleget, amelyeket az onkológiai osztály kért,
így az
adománYvonal fenntartási költsége az alapítvány működési
költségét terheli.
FICSAK: 2016-ban kerÜlt megrendezésre a Családszervezetek
l. Jótékonysági Vására a
várkert Bazárban, ahol több, mint 50 kiállító készült kézműves termékekkel
és számtalan
gYermekPro8ram várta az érdeklődőket. Az adventi
vásár bevételét, 1.51,1.0oo Ft-ot a
rés2tvevő kiállítók az Őrzők Alapítvány családi lakásának felújítására
ajánlották fel. A
támogatás felhasználására 2OI7-ben került sor. A felújítás során
új járólap került az egész
lakásba, a falakat színesre festettük és a teljes berendezés
cseréje is megtörtént. A
munkálatokban hatalmas segítségvolt egy érintett édesapa, sütő
János.

kiadások bemutatása

Kiadások
L
Anyagjellegű
2. Klinika eszköztámogatás
3. Személyijellegű
4, Értékcsökkenésileírás
Ráfordítások
5. Egyéb ráfordítások
6. Pénzügyi műv. ráf.

89.423.400
t6.146.1O9
36.005.223
1g.28t.283
17,990.785
5.687.739
5.171.89].
515.848

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Ft
Ft
Ft

Eszközvásárlások a Gyermekklinika részére: |sd. me!lék!et!
A Családi lakások működtetésére L.2t4.518 Ft-ot költött
az atapítvány.
Továbbá a felújítások sora is befejeződött a 28 lakás
őszi átadásával.
Segítő szakemberek atkalmazása

A

családok támogatása érdekében szociális munkást, valamint
a beteg gyermekek
rehabilitációjának elősegítése érdekébenkét pszichológust,
valamint két gyógytornászt

foglalkoztatun k,

Élményvárfoglatkozások az ambulancián
A klinika ambulanciá jára érkező leukémiás és daganatos gyermekek
várakozással töltött órái
alatt Pszichológus segítségévelaktívan, próduktíu.n e, figyelemelterelés
célzattal
foglalkoztatjuk Őket. A legfontosabb cél az átélt
stressz csökkentése, adaptív megküzdési
módok ta n ítása. Az érintett gyermekeket szü letésnapju
kon megajándékozzu k.
Nyári táborozás a rehabiIitáció jegyében
A SOTE Játszőház AlaPÍtvánY évek óta szervezi meg 5-18 éves daganatos,
leukémiás
gYermekek számára a HePilend Tábort Tihanyban.
Ennek megvalósulisát 850.000 Ft_tal
támogatuk 2OL7-ben.

Tudományos munka támogatása
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Neuroimagint Alapítványt egy speciális,
2017_ben 4 millió forinttal támogattuk a Magyar
Az alapítvány célja a neuroradiológus
nagyfelbontású MR térd_tekercs megvásárlásában.
hazánkban mé8 kevésséismert
szakemberek tep.eJner szervezésá és támogatása,
a leendő neuroradiológus szakemberek
diagnosztikus módszerek meghonosítása mellett
és támogatása, intézményes lehetőségek

hazai

és külföldi

képzésénekszervezése

megteremtése (infrastruktú ra fejlesztése),
Egyéb, működéssel kapcsolatos költségek:

Hirdetésreésreklámanyagokra5.460.049Ft-otfordítottunk.Ennekazösszegneka
adományvonal,
jelentik, A telefonos
legnagyobb részétaz !%o kampány alatti hirdetések
Adhat Vonal fenntartása 81.399 Ft-ba került,

az

Liliom parkolóházban, a parkolókártyát az
Továbbra is biztosítunk parkolási lehetőséget a
Havi bérleti díja L6255Ft, A vonalas
igazgatói titkárságról lehet elkérni szüksét esetén.
és

fordítottunk. lrodaszerre
telefon előfizetésére és a postaköltségie 235.901 Ft-ot
nyomtatvá nyokra

]-8,

575 Ft-ot,

foIyóiratokra (pl: New England Journal of
2017_ben is előfizetünk nemzetközi és hazai orvosi
Medicine és Journal of Clinical Oncology),

Személyi jellegű ráfordítások:

Működést segítő munkakörök 2017-ben
- 8 órás pénzügyi ügyintéző
- 6 órás programszervező
- 4 őrás marketinges
- 4 órás titkárnő
Közhaszn ú tevékenységetsegítő m u n kakörök

-

201-7-ben

8 órás szociális munkás

4

órás családi lakások gondnoka

8 órás pszichológus (első félév)
8 órás pszichológus (első félév)
4 őrás gyógytornász (első félév)
8 órás gyógytornász (első félév)

2íő megbízási díja az ÉlményVárprogram keretében

koPásának, erkÖlcsi
Az Értékcsökkenési leírás az alapítvány tárgyi eszközeinek fizikaijelent, csak az év végi
pénzmozgást nem
avulásának a pénzben kifejezett értéke,ez valódi
lényeges egy vállalatnak, de egy
eredmény csökkenthető vele, ami a társasági adófizetésnól
jelentősége nincs. Az alapítvány tárgyi
alapítványnál, aki nem fizet társasági adóisemmi
éPület emelet-ráéPÍtése(babaeszközei között a nyúlitre|9k, a családilakások és az ambuláns
berendezése és kisebb irodai
mama szobák, tornaterem) szerepel, valamint a kutatólabor
eszközök pl. a munkatársak számítógépei,

e_L,t-^_\

Budapest, 2OI8, május 16,

\^-\u
Dr. Garami
a kuratórium
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léklet: Eszközbeszerzések a Gyermekklinika részére2017 -ben
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1oÁ felhasználása

Támogatás időtafiama:
2016.01.01-12.3t.
Támogatási összeg: 16,370.655 Ft
- ebből targyévre jut 16.370.655 Ft
- tárgyévben felhasznált 16.370.655 Ft
- tárgyévben folyósított: 0 Ft
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése j ogcímenként:
- személyi 5.475.547 Ft
- dologi 10.895.108 Ft
- felhalmozási 0 Ft

T ámogatás tá rgy évi felhaszn álás án ak szöve ges

b

emutatás

a :

2017-es évben a20l6-ban kiutalt 1oÁ támogatásthasználta fel az alapítvány, az alábbiak
szerint: cél szerinti tevékenységre 13.877.96I Ft-ot, működési költségre I.I79.989 Ft-Ot,
reklám és marketing kidásokra1312.705 Ft-ot.
Cél szerinti tevékenységkorében a családi lakások közműdíjait, és karbantartási költségeket
számoltuk el, továbbá a személyi jellegű költségek közül a szociális munkás, a szállások
egyik ambulanciai foglalkoztatóban megbízási szerződéssel
gondnokának
ioglalkoztatott kollégának a bérétés jarulékait. 5.326.763 Ft értékbena klinika számára
vásárolt gépeket: fertőtlenítő/ágl.tálmosó berendezés, infuziós pumpák, betegszállÍtó kocsi,
EKG tesitileb inhalátor, az egynapos osztáIyra székek, éjjeli szekrény, kanaPé,
személymérleg, , klímaberendezés. Végül a MagyarNeuroimaging Alapítvány szÍmáraátutalt
támogatásb őI 2.818.7 41 Ft-ot az IoÁ terhére számoltunk el.
lrautóoesi költségek körében postai-, telefon- és bankköltség számolható el, továbbá bérek és
jarulékok. A költségelszámolásnál arányszámot használtunk, az éves teljes bevétel és 1%
wányában számoltuk el a működési költségeket. Reklámköltségként az IYo kampánnyal

és az

kapcsolatos 5 megj elenés költségét.

t

\-

kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített|
éves bószámolója és kíihasznúsági me"iléktet
I pK_342

:

2aL7. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:
1

Fővárosi

Bekü!dő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

családi név

Előtag

Viselt név:

E.-l

születési név:

Első utónév

I

Anyja neve:

FARKAS

Születési ország neve:

IvoR

MIKLoS

IvoR

AGYAR
BUDAPEST

Születési ideje:

FI,1-6]T]*m_ffi

/

nnrxrós

vrÁnre

Születési település neve:

Szervezet

További utónevek

Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt

-

nem írható

- mezők.)

Neve:

A TlrzOLTü LrTn§ BáGAi|{AT$§

Nyilvántartási szám:
ldőszak terjedelme:

ffi-Etr
ffi

eoészév

0

0

0

0

töredékév!

0

4

1

Tárgyév:

E oFril

EEEE_EE_EE
EEEE_EE_EE
időszak kezdete
időszak vége

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:
1

Fővárosi Tö

ldőszak terjedelme: eoész év

ffi

töredék év

EEEE-EE-EE
EEEE-EE-EE
kezdete
--

!

időszak vége

iooszak

közhasznúsá9imelléklet)azalábbiakközülmelyikrevonatkozik!
a. szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

szervezet neve:

8
n

EUKÉM,IA§ 6yERMEKEKERT

Szervezet székhelye:

lrányítószám

EEEE

közterület neve:

Közterületjellege:

To

r;---l

Hőzszám

BUDAPEsT
Lépcsőhaz:

l-]

tr-l

Emelet:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
lrányítószám

InIn

Közterület

közterület neve:

r---l

Hazszám:

Lépcsőhaz:

r--1

r-l

m-m

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében : "Anyaszervezet")

m ffi

Beiegyző határozat száma:

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

Szervezet

/

Jogi személy szervezeti egység adószámal

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

jellege:

0l0l0l0l0l4l1

r6rfirFn/E]rl9F/m
EEEEEEEE-E-EE

GARAM!MlKLÓs lVoR ÉsDR. coNSTANTlN TAMÁS

Képviselő aIáírása:
Keltezés:

BUDAPEST

EnEE-EE-EE

Ny.v.;2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves bészámolója és kölhasznúságí

l
Szervezet

/

me"ileklet I

Jogi személy szervezeti egység neve:

Előző év

A,

Előző év
helyesbítése

(Adatokezerforintban.)

Tárgyév

1nrrívÁt<;

Befektetetteszközök
|.

pK_g42

20t7. év

Azegyszerűsítettéves beszámoló mérlege
eszrözör

l

284683

267 222

284683

267 222

101 065

83 848

24

42

101 041

83 806

9

22

385 757

351 092

lmmateriális javak

ll, Tárgyieszközök

lll, Befektetett pénzügyi eszközök

B,

Forgóeszközök
l, készletek
ll. követelések

lll, Értékpapírok

lv, pénzeszközök

c.

Aktívidőbelielhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

poRnÁsox 1nnsszívÁr;

D,

Saját tőke

3829L7

315 364

l, lnduló tőke/jegyzett tőke

1 000

1 000

Tőkeváltozás/eredmény

359 237

381 917

22680

-67 553

2837

2307

2837

23o7

3

33 421

385 757

351 092

l

l,

lll. Lekötött

tartalék

lV, Értékelésitarta|ék

v, Tárqyévi eredménv alaptevékenvséoből
(köZhasznú tevékénységből)

E.
F,

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
Céltartalékok
Kötelezettségek
l, Hátrasorolt kötelezettségek
ll, Hosszú lejáratú kötelezettségek
ll

G.

l. Rövid lejáratú kötelezettségqk

passzív időbeli elhatárolások
poRnÁsor összeseN
Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerúsített éves beszámoló eredménykimutatása
előző év

(Adatok ezer lorintban.)

összesen

Vállalkozási tevékenység

Alaptevékenység
előző év tárgyév
helyesbítése

előzó év

elózó év

helyesbítése

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítese

tárgyév

1. Értékesítés
nettó árbevétele
2, Aktivált saiát teliesítmények

értéke

3, Egyéb bevételek

90 778

27 524

90 778

27 524

23283

27 493

23283

27 493

ebból:
- tagdíj

- alapítótól kapott befizetés
-

támogatasok
ebből: adományok

4. Pénzüovi műveletek

27 493

27 493

7 4I9

34

7 4L9

34

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

98 197

27 558

98 197

27 558

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

90 778

5, Anyagjellegű ráfordítások

30 196

52Lst

30 196

52

6. Személyi jellegű ráfordítások

20 997

L9 28L

zo 997

L928L

0

0

0

0

bevételei--

ebből

:

vezető tisztséoviselők

juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

90 778

Lst

6 110

17 991

6 110

17 991

8. Egyéb ráfordítasok

16 696

5 L7z

16 696

5 L72

9. Pénzüovi műveletek
ráfordításái

1 518

516

1 518

516

75 5L7

95 111

75 5L7

95 111

73 999

42 444

73 999

4244p.

22680

-67 553

2z680

.67 553

0

0

0

0

22680

-67 553

22680

-67 553

B. Osszes ráfordítás
(5+6+7+8+9)
eb_ből:_

közhasznú tevékenység

ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D, Tárgyévi eredmény (C-10)

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

Az egyszerúsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesb[tése

tárgyév

2.

előző év

előzó év

helyesbítése

tárgyév

(Adatokezerforintban.)

összesen

Vállalkozási tevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
tamogatas

500

500

250

250

ebből:
- normatív támogatás

B, Helvi önkormánvzati
költsé§vetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, ílleNe a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Euróoai Unió költséovetéséből üaqy más államíól,
ne mzetközi s7e rvezettől
származó támogatás

E, A személyi iövedelemadó
meohatározótt részének az

adőzó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996, évi
CXXV|.törvény alapján átutalt

L6

37I

t637t

L7 470

t7 47o

osszeg

F. Közszolgáltatási

bevétel

G. Adományok

Könywizsgálói
Az adatok könywizsgálattal

45z34

45 234

záradék

!

alá vannak támaszfua.

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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ffi
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1. Szervezet /

Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.t Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet

lrányítószám:
közterület neve:

Héuszám,.

EEEE

|7í-_l

Település:

Lépcsőház:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

ffiln

lrányítószám

Település:

közterület neve:

Házszám:

r----l

1.3 Bejegyző

/

Lépcsőhaz:

r-__l

Emelet:

r-l

Jogi személlyényilvánító határozat száma:

Elr-lrFl/M

m-m- 0l0l0l0l0l4l1

1.4 Nyilvántartási szám: ('Anyaszervezet")

EEEEtsEEE-E-EE

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet

/

Jogi személy szervezeti egység

GARAM!nalrlós NoR ÉsDR, coNsTANTlN TAMÁs

képviselőjének neve:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

al*píwány célj* a§*rnmglwgis Egyet*m,

:ll,

sz, *Tfizoltó uk*i" Gy*HTtd,d,ilií*i,lrfi*n, atlagxnat*s ás

kÉmiá§ g3prm*kett magyarerszági kez*lési ltt!,zpntiáb*rr l€Eelt

&rnyez*té,nek ja$ítfua és a rel**bilit*cióján*k el6segítÉs*.Ennek

falyffitatr}t?-ben:
ellá§s*hoz, diagr*osztizáá§áh*E

beteg g}€ríne|€k

lórr}áZi

érd*lében*z alábbi kiízh*szr*i

szültssg*s *npsi gszlttiztilkbesaerzÉse, A dryan*toe és
érdefiéb,gn sze*iális munld§, pszi*hd&g,us" gyÓ§ytorí*§z
*lk*ztxtása" v*l*mintl*órtráz,i vxgy lt&rh§z l@z*Si *lhslyg*gü:k,biztgsíüá§*- § f*glall*z&terápi*haz
asEüliilry§§ gyerm*leekmeg*jánd#trazésa€s fieh&iliefuiós nyfu:i
eszköaöklwsaerz€seo
t*moqx§sa.

b_*t*g,ek

iás gyennetrek é§ §§*l*di*iktámeg*nása

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

Eszközvásárlás

a Gvermekklinika részére

3.2 Közhasznú tevékenységhezkapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3,3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:
A ll. sz. Gvermekklinikán

kezelt

1997. évi cllv. töíVény (Eü.tv.) 141. §

rmekek

3,4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

M Ft órkík§en §* krilő,rrbözö esaköatvffirdru:rr{q pl. i#lEg#tgt§ g*pet, mi}t&*sa"t*lt
t$ti eszltriaók*,t, 2 pt{r*sít$flÉlegezteÉsrkönnyír6 észKizt {Mesa*ulc*iö}, e§&rr§$tr*?}arys lé§Eül§l€&
osó trerendezést stb,

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet

EEEE

Település:

1.1 Névl Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely:

Jogi személy szervezeti egység

lrányítószám

!!!!

Település:

közterület neve:

1,3 Bejegyző

/

Jogi személlyényilvánító határozat száma:

m-m-

1,4 Nyilvántartási szám: ("AnyaszeNezet")
1.5 Szervezet /

Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szer.vezet /

Jogi személy szervezeti egység

kepvlselolenek neve:

Elrlnlo-]/EE
0l0l0l0l0l4l1

EEEEEEEE_E_EE

DR. GARAM]MlKLós tvoR ÉsDR.

coNsTAnln rRuÁs

2, Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

alapÍnrány célja a.semm*lw*is Egyet*m, ll. sz" ,Tiizoltó illcai" Gy*rm*kfilirriwén, e dáaenffisl§
ká:niás gyerm*l(*k ma€y*rarszági kezelési kr},apantjáb*n lceE€lt b€t€g gyermetririt tpr**zl
nyez*ének javítés*és a reh.*bilit*ciójának *lö*Egítá§e. Enn,elt érdelébeinxr d*bbi köah*tznú

ful$ane2§17-kn:

betegek elléfi*sához, djafrn*§utizáá§Él*az szütrs*g*s &rvo§i gszltfrrök heszerzé*e" á d*gffHrü§ é§
ulém,iás g3prmelrelrés c§iú#jfti* tÉmqar§s*értlekében sagf;iáis munltfu, pszi*hológ,us, gyfuyrornása
válemint kór§&i vagy kÖrüáe ttözel,i éllrelyezÉsük bizmsítása" A frylalltoztsner@iáhalz
esz,kr&ariitlr ksaerzés*o x *ül,inap,as {yermgltek megajfu#ltozá§e é§ r*h*biiliH*ifu r*yfui
k t*rneg,eti§*"
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Családi lakások, és baba-mama szobák fenntartása

3.2 Közhasznú tevékenységhezkapcsolódó közf eladat, jogszabátyhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

.

évi cLlV. törvény (Eu.tv.) 141. §

ll. Gvermekklinikán kezelt

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3,5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

345

kematerápiás vryy sugárkez*lá§ filelt áló vitlélci gyerm*teeÜ *saaolal sz*m*ratertresrn*ftte§*r*
ztosítulrkszálést *6 É§*ládi |xln&su.nkbarl és a6 baba-mámaszou*ial**n. &T?&* *z utel§6 c§el*di
teljé§körü felttjítlis;*ra i§ §ar keru:lt

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1. Szervezet /

1.1 Név: Szervezet

Szervezet

1.2 Székhely:

lrányítószám:
közteiület

: nHHm
EEEE

neve

Házszám,.

Település:

BUDAPEsT

:llege:

rűzolró

"r---_l

Lépcsőház:

Emelet:

|utca

Ajtó:

1.1Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezetiegység

lrányítószám

!!!t

Település:

közterület neve:

Názszám:

[--l

1.3 Bejegyző

/

Lépcsőhaz:

[--J

Emelet:

Jogi személIyényilvánító határozat száma:

r-l

1.4 Nyilvántartási szám: ('Anyaszervezet")
1.5 Szervezet /

Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szer.vezet

Jogi személy szervezeti egység

/

kepvlselojenek neve:

DR.

m-EE_

EEm/M

0l0l0l0l0l4l1

EEEEEEEE_E-EE

GARAMItulrlÓs IVoR ÉsDR. coNsTArulrv tnuÁs

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

rz *l*píüüámy *álja a §em,m*hveis Eglrgtgm, ll, se.
eukÉmiás gyermeJrek m*qy*rwsaáEi lrezel*sl rrözpo*t§*ba* k+z*ltlb*reg gy*rm*tri,lc rórn&i
jxvínisa és a retpbilitéeiójárrak*lö§égftS§e. Erme& Érdelébell*z alá&bi lc{iztmznú

l

íolyBlta Z&17-ben:

bete§ek ellét*sáf*zo di*glllr§rtizéláséhoz szüks€ges 6fiía§i ,esz}*ieök bmaerzÉse, A rlrym* és
eukdntiás Eyermekek é§ es*ládieilt tám§gáüi§a#rdelÉkít saociáis muRl**s, pzi*twlfo,us, gyógytornász
El*lksztáü{§a" !í*l#mint kór!ázi v*gy kÖrház laiizet]i d}gl]pzésük biettgít*s*. * tagtxllwzr*mer*nl*hoz
Ültság*s eszht}zök b*sz*rzÉs*, xsaülin*p*s gl6rmekek meg*jánd*lt*zÁsaés r*}áenií*f;ió* *fu
Émagtr{*se3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

szakemberek alkalmazása

3.2 közhasznú tevékenységhezkapcsolódó közfeladat, jogszabátyhety:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

993. évi lll. törvény (szoc.tv.) 57.

A ll. sz. Gvermekklinikán kezelt

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

ldek tárnogat$sa érdekÉbepszgciálg munl6§
Ításe érOetébenaz év elsö f*l*tren Xér pszictrci6g,ust és ketg3u&ii§rí,*sat is fug|*lltrramttu*k

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

A kettős könywitelt vezető egyéb sze_rvez€t eg_yszerűsített
éves bi:számolója és kÖihasznúsági

l
1. Szervezet /

melléklet l
I
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2017. év

Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet

EEEE

Település:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely:

Jogi személy szervezeti egység

n!!n

lrányítószám:

Település:

közterület neve:

Házszám:

r----l
r

1.3 Bejegyző

/

Lépcsőház:

r--l

Emelet:

r--l

Jogi személlyényilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási

száml

1.5 Szervezet /

Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szervezet

Jogi személy szervezeti egység

/

m-m-

('Anyaszervezet")

ElrlrIr]/M

ol0lol0l0I4l1

EEEEEEEE-E-EE

GARAMI MlKLós lVoR ÉsDR. coNsTANTlN TAMÁS

képviselőjének neve:

alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
a d?gánaí§s és
Cyermekk iílikáián, ii{r'É§Sl}i'l','
utcai" {*YgríngirfllíllffiryEtírr
*lapítuérly céliaa§ernm*lmpis Egy*tsm, ll,, Sa, *TüZü|t8 ütfÉtl*

2. Tárgyévben Végzett

teái*s gfu,Tlb€k

;]ígz;rfiáii*in{*

mry:*r",.**gr"ro*s*lár.i r<iizpo*qaUar t<ezat n+eg glmrrn*lek tótffi i
e*T r*muirii**ia;án*k elösegításe. rnnex érOelénen el*Bi köehagznú

Zö$-bsn:
br§§áfi ál*rtu*ná., aiá"***ri.xlá§áhffz
,§l€ny§É§gl€t

f§l:rt*tta

c

sz{i|€*g€q

;ffiiiail"rmi'Ür,'e= GááJ*itánrogarása
bqlalkazt§tása rrxl*minr
üks€ges

i6*nlii

v*gy t*ailnáz közeli *lhgl}Éz*§ült biztwitfua A í,ogrdkazáste**Pi*hoz

eszkóa{!}e besz*tzés*n a

kt&n*g*tfua-

i"dffryTÍ:
gyogyíorrkísz
p=_,ryl$u:,

crira§i *sz|tözókksaerz€se,

éroáxéu+n sz9c1ái.s.mun$e

sz,ütln,*ps gyermeil**k-m*gai*ndélcazfoa é§ r€&tbiilit&iós

nY#rÍ

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenységmegnevezése:

az ambulancián

3.2 közhasznú tevékenységhezkapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3,3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

lI. sz.

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

1997. évi cLlV. törvény (Eü.tv.) 141. §

kezelt
10102

3,5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

*ry|stöttry31y
*iot*l+gu* **gir"*{rg""] -Hí--& produldva*r & ngy*t",á*tt*relés *ázml @gíállffi,Et§liukö|É[ A
*grt-r..Bt§sabb

eél az iátélt stí€§s3

es€;ldtent*se

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

Nyo mtatva: 20L8.05.L4 2L.LL.42

A kettős könywitelt vezető egyéb szerv_ez€t
éves b-eszámolója

l
Szervezet

/

eg_y_szerűsített

és kÖihasznúsági melléklet

Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban,)

28t

t323

Cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen)

11 136

36 005

Cé! szerinti iuttatások kimutatása

11 136

36 005

(mindösszesen)

6. Vezető

tisztségviseIóknek nyújtott j uttatás

Vezető tisztségViselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

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

0

0

Tárgy év (2)

Élőző év (L)

TisZtSé9

ALELNoK
A.

Tárgyév (2)

Előző év (L)

TiSZtSég

ELNÖK
6.2

Tárgy év

Élőző év

Cél szerinti jutattás megnevezése

0

395

SZÁMÍTÁSTECHN|KA| ESZKÖZ

6.]-

Tárgy év

Előző év

Cél szerinti juttatás megnevezése

34 682

10 460

INGATLANON TÖRTÉNÓ FELÚJÍTÁS
tre

Tárgyév

Előző év

Cél szerinti juttatás megnevezése

eeneNoezÉSEK, MűsZEREK
5.2

I pK_342

2017. év

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1

I

0

0

0

0

Nyomtatva: 2018.05. 14 2L.1.1.42
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

#lFn

ffi
W

Szervezet

éve s

b-tl

szám
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ój a és köZhasznúsági meTÍéklet

;
/
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2017. év

Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú

jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Előző év (L)

Alapadatok
B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

98 197

27 558

L637L

L7 470

G, Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

81 826

10 088

H, Összes ráfordítás (kiadás)

75 5t7

95 111

l. Ebből személyi jellegű ráfordítás

20 997

L9 281.

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

73 999

42444

K. Tárgyévi eredmény

22680

-67 553

13

7

ebből:

C. A személyi iövedelemadó meqhatározott részénekaz
adózó rendélk-ezése szerinti felhásználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási

bevétel

E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból. illetve
a Kohézió§ Alapból nyújtott támogatás

L. A szervezet munkáiában
közreműködő közérdekű önkéntes
-személvek
tevékenvséqet véqző
száma
(a közér'tlekÍí önkÖntes tevékénvséqről szólő
2005. évi LXXXVIll. törvénynek meg-felelően)
E rőfo

rrás

e

il átottság m utató

i

Mutató teljesítése
lgen

Ectv. 32, § (4) a) KBL+B2)/2

> 1-.000.000,

EctV.32. § (4) b) [Kl+rc2>=g1
Ectv. 32, § G) c)

Kl 1+I

2-AL-A2)/(H

T ársad al m

Nem

!
x
a

tr
tr

- Ft]

!

7+ H 2)>=9,251

i tám og atottság m utatói

x

Ectv, 32, § (5) a) [(C1_+C2)/(GL+G2) >=0,02]

tr
tr

ECtv. 32. § (5) b) [(J1_+J2)/(Hl+H2)>=9,51

Ectv. 32, § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő]

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

Mutató teljesítése

l

n

!

Nyomtatva: 2018.05.14 2L.Lí..42
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves bószámolója és kőáhasznúsági
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Szervezet
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2017, év

Jogi személy szervezeti egység neve:
A

T§EaLT8 §Tü&l Dea*í{§ra§ E§ LE

Támogatási program elnevezése: Morgan Stanley Charity program (20L5-20L7)
Támogató megnevezése:

Morgan Stanley Foundation
központi költségvetés
ön

Támogatás forrása:

kormányzati költségvetés

nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

z0 Ls,o 4,0L-z0 L7,t2.31,

Támogatási összeg:

40 LLLL34

- ebből a tárgyévre jutó

összeg:

m

5 181 467

-

tárgyévben felhasznált összeg:

5LBL467

-

tárgyóvben folyósított összeg:

0

Támogatás típusa:

!
!
!

visszatérítendő

!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

5 181 467

Dologi

Felhalmozási

összesen:

5 181 467

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása;

Sta§leyFoundtrion 2 éues tfu*gaÉsi progrxmi&rak|entrnskn xz &rzökA|*pítv*r$mény*z*nie. A p,r*gl*m átxl *a *lg6 &&en W **r xngol f*ntot r4p*rtü*k tór}ráEi €bzkíieök vá§*rlá§*rá é§
i 5E ez*r fontctff klinik*j segít$ sz*}t*mber*k{pszic*rolfuus" gy&gyro,rná§z} x||wlrna*s*r*- T*rg@ben *
§uá:kErn bérek ísgl*lkffztá§*§*r§, f8rdit8trük a tárrrq#§i fr,,§§Zq€t.

&''ürg*n

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
p*rtn*rsfu keret€kn 4 segífi} sz*k*mb,er í*g{alk*:zt*r*sára n$lt
, íg3lr*t psaich*l&gu* és tét
s*gíti a klinilrai mu:rrlgáL
M*rg*n Stut*y lldryy*rtrrszág mu.nltatáns*i *E *íry*lNi námq*tts*n f*|ül örÉtérues mur*láld is n*m*gatjáka
Fgrrn€kl{l]l,r*iká§ gyóEytló {y*rrR*le*lr*t, htrlene, Ér§e§j&§lt*zni j&nílgk fr s}rgt€lffittlnffi_

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír atapon nem kü!dhető bel

Nyomtatva] 2018.05.14 2l.LL.42
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

EJLlíll
"rf$-x
ínn4l-:ú

éves b-eszámolója és kÖihasznúsági

@m]

bdbdl

W

Szervezet

:
/

meTÍéklet I
l
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2017. év

Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése; Morgan Stanley Strategic Paftner 2017
Támogató megnevezése:

Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft és MS lnternational Foundation
központi költségvetés
ön

Támogatás forrása:

kormányzati költségvetés

nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama;

zol7 .o3.o1-20

Támogatási összeg:

11 638 667

- ebból a tárgyévre jutó
- tárgyévben

összeg:

felhasznált összeg:

- tárgyéVben folyósított

Támogatás típusa:

összeg:

18.

!
!
!
m

12.31

265 990
265 999
11 638 667

visszatérítendő

!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben íelhasznátt összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

265 990

Dologi

Felhalmozási

1,L372677

összesen:

11 638 667

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
?d,c,rg*n
_§xnl!§ *{ruverrysaág l§t ffi 1?
tal lehet&fi§ rr&ik aszfi*i4is*n rásaoru|ó d*g*n*tm &s t*ut€hi*s Éxeg*dqgel *ryma*citi*ilk*n rffizeftd3gfrqk§x
i t-ámegatésa *z Élnrénjpu*rpr8gffim ki'b6YÍt§§e *s a l*et*g gprm*l§gt neveitg smtat eaukációja

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
[7-ben töt}b *llffilommól tártotíu§k * §ye,rm*k

ta Étnrényváprgg1ryrlbun a_Émgaqiási forr*sbólllz *d;.Ü"it*qlan*u**wriá**g
került a c§aládtáffiOg*tísi páyráaáit €l§6

körq * kifizeté§ckr€ rer*,nan

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

fter:üll g*r.

ilr;;ktatinit"Ö;-

Nyomtatva: 2018.05.14 zl.lí..42
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A kettős könywitelt vezető egyéb szerv_ez€t eg_yszerűsített

drye

fiffi
hdbdl

éves b"eszámolója és kÖihasznúsági

tN

Szervezet

:
/

melléklet

I

l
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20L7. év

Jogi személy szervezeti egység neve:

,,ÉlményVár" foglalkozások a Tűzoltó utcai Gyermekklinikán

program)
lvtol - Új Európa AIapítvány (Gyermekgyógyító

n

E

!

Támogatás forrása:

m
2016.10.01-2O17.07.31

-

és 2017.10.0L,2OL8.07.3L

ebből a tárgyévre jutó összeg:

vissza nem térítendő
Tárgyévben fethasznált összeg részIetezésejogcímenként:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
&éétkÉZdhetE meE,fi*sze| *z

lüt''.tl*L,l
*"kffibi_
proglxrnu§{á{4§ím§{IÜlÍ§l§/lrmürBaft§liryiírl'
a Glprm§dcli*iNg Ambu|a*ei*iful, ,{
nalr}ro§i§rfiunk
mény Vér *T§zolró utcai G3rwm*lcltli*ilnán" nw{l

xrrcitr*soruó*í} 11pr"g."á-*rrr*u*.wr jfiiusig

",*;Ű*l-"re=ii"-,&inil€sÉtég€i

,jn Üy

_

,

ffi t*órr*pÁn #hétffit§l#nt*kig ae *mlbuláts rerrdel€s

at*gr*r&aeso#*. A fqlátmE$§slffiípseietlotóqus és pet *g&us

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
lr§í#§afiá3rte_fiiggeil*rííl az

rsutffxciá11 rraraiáaau ki§e15 Ü55$reké§ saűl§kis. Á pr*g,rxm lttzdem d§tti id&§Z*knt}a l*pestl8nV+gimen
sr*badultabn *z *mtut*ncia lfulk8r*, *z egász prryramrax * lényage *hosszÜ vár*lwzÉss*l ÜiltÖtt Ór*lttarnxlmas
_

tÉ§e mpll€tl

e t€l§zült§ég

és szoro,nEás fel*ldása.

Nyomtatva: 2018.05.14 2l.LL.42

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

J_,

L{\

-\

A kettős könywitelt vezető egyéb szerv_ez€t egys_z_erűsített
éves b"eszámolója és kőihasznúsági me'iiéklet
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/

l

I
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2017, év

Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Budapesti Elektromos Múvek támogatása

Budapesti EIektromos Művek

Támogató megnevezése:

központi költségvetés

Támogatás forrása:

önkormányzati költségvetés

a

nemzetközi forrás

t]

más gazdálkodó

m

Támogatás időtartama:

2017.05.06.

Támogatási összeg:

200 000

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

200 000

-

tárgyévben felhasznált összeg:

200 000

- tárgyéVben folyóSított

összeg:

200 000
visszatérítendő

Támogatás típusa:

n

!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részIetezésejogcímenként:
Személyi
Dologi

200 000

Felhalmozási

összesen:

200 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

€

&,rz6t C§"lédii

}**p

leb*_rywlítás*ftcz §yertÉ *l w. Órz*U,el*píw*ny,

Az üzIeti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
tk 6§ál*di }úRp§t €Zen a nétlefi m*sedgag,r r§n *Zts at€, átr xlxpítvár,ry. Ez a n,*p *z ,ÓsszeÍ+g*sr*l, a
röl é§ a cs*lfu meqtart6 erejér6l gz6l. Úzenere, h*Ey vxn remény, fo rrcn glpóglrul&, hisz*n a d*gm*r*s és
iás gy*rme*ek *§a:lm8m, W-a m€ggy&$rul, A gyó$flIl&s *l*ryg*tltrct*flen f*lfiÉt*l*,_hqy a gy*rmek*k a
*láü á§ *zuffin i§ qyütt lell§§B§ngk a c§*l*íld*l, §*k pazitÍry, a rysEyu$se*n vxló
n,d*rtkit megvis*lö t€zel€sek
*t adó t{iiEö§ élményt*ljenek mgg. Az es*rné*yre x1?, május &árt |r*rült mr az ElevgrrPak jfuz&?ázb*n

Nyomtatva: 2018.05.14 2L.LL.42

Ny,v.;2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küIdhető be!

Á,L=-)

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági

:
Szervezet

/

melléklet

l

I
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Z0I7, év

Jogi személy szervezeti egység neve:

Á

§TüJ|l trAaAf{AT*§

Támogatási program elnevezése: Családi lakás felújítása
Támogató megnevezése:

FiataI családosok Klubja (FlcsAK)
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:

nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

20L7.0L.O!-L2.3L.

Támogatási összeg:

1 511 000

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 511 000

-

tárgyévben felhaszná|t összeg:

1 511 000

- tárgyévben folyósított

összeg:

Támogatás típusa:

0

visszatérítendő

!
!
!
m

!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

1 511 000

Felhalmozási

összesen:

1 511 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
szer$ezetel§ l. JÓtékonys*g:i V&§*ráB * Váriert BázáíMl a több, m:i:nt 5{}
tsi*§ bfrÉt8létaz Őrzök Alryítvr*rry esaltríli lakásÉna* í*lüiítására xj*nlotm r*,

**ffÉE€-ta

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
témog*tás íelfiá§znáá§ár* tr}l?-b§n l€rült
* fg|*kr* és a teljes

§8rl * Z

Mrendezést is lecseréltíik új é§ müdern d*rabd*r*-

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

Nyomtatva: 20I8.05.L4 2L.LL.42

--L

V

Á
d.nFx,

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

ffi
W

Szervezet

éves beszámolója és közhasznúsági

;
/

melléklet I
l

pK_342

2017. év

Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése

13600/36 Adhat Vonal

Támogató megnevezése:

NlOK Alapítvány
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:

nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2017.oL.oL-L2.3L.

Támogatási összeg:

85 586

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

85 586

-

tárgyévben felhasznált összeg:

85 586

- tárgyévben folyósított

összeg:

85 586

Támogatás típusa:

visszatérítendő

!
!
!
m

!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

85 586

Felhalmozási

összesen:

85 586

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
!l" §Z, Gyenne}qy&gyászati

Klini}caZA *nírelógiai owt*|yaés a}§eínat§-8rrlcdógiai árrrlbuigr*i*számáx
séroltunk ,&4.W8 Fnért egy M*mert596B-e§, é§ egy &á§m§rt5E64,g§ ál*tyes sa.crn€tym§rlry#L A fennmar*dó
őssaeg íedezte a telef*ít5z8lgáxt6k éues díj& *s *z *dowrá*$k&zrctít€}i díi e$í rÉ§zéL

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
7-b*n 3§ü hívás €s sms árk*z*fi *z

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

Nyomtatva: 2018.05.14 2L.LL.42
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