
A kettós-kiinywitelt vezetó egyéb szeryezet l
egyszeríísített beszámolőja és kiizhásznriságÍ melléklete I vx-t+z

T rvényszék:

01. FÍívárosi Tii

Tárgyév:

Bekiildó adatai (akinek az gyfélkapuián kereszti'il a kére|em beki.i|désre kertit)

Viselt név:

Sztiletési név:

Anyja neve:

E|ótag családi név

Mátrainé Valiczk

Elsó utÓnév

Marianna

Valiczkrí Marianna

Simon Teréz

Szi'i|etési ország neve:

Sz letési teleptilés neve:

SzÜletési ideje:

Magyaro

Ravazd

n,fil!-m-m

További utÓnevek

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
lrányítÓszám: 

t{EEtd 
Te|epÜ|és:Budapest

Koztertilet neve:
Laky Ado|Í Kozterulet jellege: l- * 

------l

lutca I

Hélzszám: 
E", 

--_l 
Lépcsóház

B,eiegyzó határozat száma: m m 16-10rfiT8l-I/[TJ919|9l/EE
Nyi|vántartási szám:

Szervezet adÓszáma:
m-m- 0 l 0 l 0  t 7  t 6 t 7  t s

EEEEEEEE-E-EE
Képviselő neve:

KépviselŐ aláírása:

Ke l tezés: '

Budapest EEEE-TE-EE
Kit ltó verziő:.2.72.0 Nyomtafuány verziő:S.3 Nyomtatva: 2016.09.22 10.52.09



A kettós_kiinyrnritelt vezetó egyéb szervezet I
egyszeríísített beszámolőja és kiizhásznusági melléklete I vw-t+z

Szervezet neve:

és Rokonszenvet a Rehabilitá|taknak Alapítvány

Az egyszer sített éves beszámolo mérlege
(Adatok ezer forintban.)

E|ózó év E|Őzó év
helyesbítése

Tárgyév

eszxÓztrc 1arcrÍvÁt<;
A. BeÍektetett eszkozok

l. Immateriá|is javak

||. Tárgyi eszkozok

|||. BeÍektetett pénzÜgyi eszkozok

B. ForgÓeszkozok 48L I 115
|. Kész|etek

l|' Kovete|ések

Ill ' Értékpapírok

|V' Pénzeszkozok 48t 1 115
c. Aktív idóbe|i elhatárolások

ES.ZKÖZÖK ÖSSZESEN 48L 1 1L5
FoRRÁSoK (PASSZívÁK)

D. Saját tóke
48L 115

|. |ndu|o tíkeljegyzett tóke 200 200
| |. Tókeváltozás/eredmény L46 28L

l||. Lekotott tarta|ék

|V. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény a|aptevékenységbó| 135 -366

V|. Tárgyévi erdemény vá|la|kozási tevékenységbó|

E. cé|tarta|ékok

F. Kote|ezettségek 0 1 000
|. Hátrasoro|t koteIezettségek

0
l|' Hosszu lejárat kote|ezettségek

Il|. Rovid lejáratu kote|ezettségek 0 1 000

G' Passzív idóbe|i e|határo|ások

FORRASOK OSSZESEN 48L L 115

Kit ltó verziő:2.72.0 Nyomtatvány verziÓ:S.3 Nyomtatva: 2016.09 .22 LO.52.Og



A kettós-ktinywitelt vezetó egyéb szervezet l
egyszeríÍsített beszámoloja és kiizhásznusági melléklete I vx-t+z

szervezet neve:

Az egyszerÍisített éves beszámolő eredmény-kimutatása
(Adatok eze r fori ntban.)

A|aptevékenység Vá| la| kozási tevékenység Osszesen

elózó év elózó év
helyesbítése

tárgyév elózŐ év elózó év
helyesbítése

tárgyév elózó év elózó év
helyesbítése

tárgyév

]-' Értékesítés nettÓ árbevéte|e

2. Aktivált saját teljesítmények

3' Egyéb bevételek
3 101 2 999 3 101 2 999

. tqgdil' alapítitÓ| kapott
DeÍ|zetes 1 500 2 100 1 500 2 LOO

- támogatások 1 601 899 1 601 899

- adományok

4. PénzÚgyi m ve|etek bevéte|ei

5. Rendkívti|i bevéte|ek

ebbŐ|:

alapítÓtÓ| kapott befizetés

- támogatások

A' Összes bevéte| (L+2+3+4+5) 3 101 2 999 3 101 2 999

ebbó| : kozhaszn tevékenység
bevételei 3 101 2 999 3 101 2 999

6' AnyagjellegÚÍ ráfordítások

7' Szemé|yi jel|eg ráfordítások 0 0 0 c

ebbŐ| : vezetó tisztségvise|Ők
juttatásai 0 c

8. Értékcsokkenési leírás
0

9. Egyéb ráfordítások 2 966 3 224 2 966 3 224
]-o. PénzÜovi m veletek
ráfordításaj- 0 L47 c L47

K.tt' |tó v er ziÓ :2.7 2. 0 Nyo mtatvány ve rzi ő : 5.3 Nyomtatva: 2016.09.22 10.52.09
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A kettós kiinywitelt vezetó egyéb szervezet I
egyszeríísített beszámolőja és kiizhasznriságí melléklete I PK-I42

Az egyszeríÍsített éves beszámolÓ eredmény.kimutatása 2. (Adatok ezer forintban.)
AIaptevékenység Vá||alkozási tevékenység Osszesen

elozo év elózó év
helyesbítése

tárgyév elózŐ év elÓzó év
helyesbítése

tárgyév elÓzó év elózó év
helyesbítése

tárgyév

1-]-. Rendkívti|i ráfordítások
0 0 0

B' tsszes ráfordítas
(6+7+8+9+10+11) 2 966 3 365 2 966 3 365

ebbó| : kÓzhaszn tevékenység
ráfordításai 2 966 3 365 2 966 3 365

C. AdÓzás e|ótt! eredmény (A-B) 135 -356 135 -36G

1'2. Adótizetési kote|ezettség 0 0 0

D. AdÓzott eredmény (c-L2)
135 -366 135 -36G

13. Jóváhagyott oszta|ék
0 0 0

E. Tárgyévi eredmény (D-1-3)
135 -366 135 -36G

Tájékoztatő adatok

A. Kozponti ko|tségvetési
támogatás 0 0 0

B. He|vi onkormánvzati
koItségvetési támo.gatás 0 0 0

C. Az EurÓpai Unio strukturál is
a|apiaibÓl, í||etve a KohéziÓs
A|apbó| ny jtott támogatás 0 0 0

D. Normatív támogatás 0 0 0

E. A szemé|vi iovede|amadÓ
meq határo zott r észének adőzó
renőeIkezése szerinti
fe|haszná|ásárÓl sző|Ó 1-996. évi
CXXV|.torvény alapján kiuta|t
osszeg

2sa 20L 258 201

F. Kozszo|gá|tatási bevéteI

Az adatok konywizsgálatta| a|á vannak támaszfua.
KtinywizsgáIÓi záradék

] lsen m Nem

Szervezet neve:

Reményt és Rokonszenvet a RehabiIitáItaknak

K.t !tó v erziő..2.7 2.0 Nyomtatvány verziÓ : 5.3 Nyomtatva : 2Ot6.O9.22 10.52. 09



A kettós kiinyrruitelt vezetó egyéb.szervezet
egyszeríísített beszámolÓja és ktizhasznrisági melléklete I PK.I42

K it |tó v erziőz2'.7z.Ó ttyomtatvány verzi Ó : 5.3

1. Szervezet azonosítÓ adatai

FE b**rlg rofit g.*zdas*gi tsrsfrsfuretr jd*n|ng d*|gozs, vdmrirrt *a ry3r*cr in' dolE.ozÓ se rn*r
&a v{ítli.$trnegv*|toeon rnwr'leaH@ség dc.|g.oa&.tr' és fuozz*rmr*zÓ|k És rnás meg:d|tsz$tt

tlr$r*kÉpessÉg.fi. sz*nráya|t É|et ss lm.'u.n|t*|d*n[i.|mérryei:nete ifi''ítfuq fudrni irttegrfuiÓián*k s$sgsitÉse"
ezt ltgduqz nérr3tm &on tt'rtffi tid.ti,|fuÍr vd& rfua}Íst*| |e|rct$s@'áne*t,'Ín'esderefnffisfud s|dgttull.e

3, K zhasznri tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

és R8.|tÜnsz'erlv,*r a fte.{r#i|i*|t*ktt*tt Á|apíur'fury

1.2 Székhe|y

|rányítószám.' EEEE 
Telepu|és:Budapest

Kozterulet neve:
Laky AdolÍ KozterÜlet je||ege:

Házszám:t4l., 
--l Lépcsóhaz

1.3 Bejegyzl határozat száma: m ffi Eol'lol8Tí]'|il9|fr],EE
1.4 Nyi|vántartási számz

1.4 Szervezet adÓszáma:

Etr-Etr-0 1 0 1 0 1 7 l 6 1 7 l s

1i l8 i l1|16i l8 i l7 i l0 i ls-E-EE
1.6 Képvlseló neve: Ktithy Ágnes

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és k zhasznti tevékenységek bemutatása

3.1- Kozhaszn tevékenység megnevezése: mu sséq személvek tidi.iltetése

3.2 Kozhasz n r] tevéke nység h ez kapcso | ódÓ kozÍe| adat, jogszabá|yh e ly: 1998.évi xxvl.tv 2.s (4) és (5) bek.

a szemé|vek ioqairÓ| és esél biztosításárÓl

3.3 Kozhaszn tevékenység célcsoportja: és cs kkentlátÓk,

3. 4 KTzhasz n ri tevé ke nysé g bó | részesÜ l ók létszám ai
3'5 Kozhasznrj tevékenység Íóbb eredményei:

L43

,frln'r*pr*fit g*zdmfui tár@:fd do|g. zl.|t m*lm#is és fia'i:Ít*i #ilmotáltsc javítfua
mrtfu.a je|er+|egli ngh'éz gazd*sí Üníi'ril|mánye|r'lcrti'z*}te Left*t@8i'l*hee kspest frlIsbei.r*

k Üá{ saeri'r*ti @ 
.'nr,El|}r.et ffit6-Mn is si*gresgn xzxrttltÉruk fe|)yee$"

Nyomtatva : 20L6.09.22 LO.5Z.O9



# l 
" 

kettós kiinywitelt vezetó egyéb szervezet I
ffi | 
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Szervezet neve:

Kit |tó verzi6:2.72.0 Nyomtawány verziÓ:S.3 Nyomtatva: 2016.09.22 t:0.52.09

5. cé| szerinti jutattások kimutatása
(Ad ato k e ze r fori ntb an.)

6. Vezetó tisztségviselóknek ny jtott juttatás

5 . 1 Cé| szerinti juttatás megnevezése E|ózó év Tárgyév

A|apítÓ támogatása pénzeszk<iz 1 500 2 L00
5.2 Cé| szerinti juttatás megnevezése E|ózŐ év Tárgy év

Magánszemélyek támogatása pénzeszk z 1 601 899

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése E|ózó év Tárgy év

Cél szerinti iuttatások kimutatása
( sszesen) 

-
3 101 2 999

Cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindrissze3en) 3 101 2 999

6.1_Tisztség Elózó év (1) Tárgyév (2)

0
6.2 Tisztség E|ózó év (1.) Tárgy év (2)

0
A. Vezetó tisztséqvise|óknek nvriitott

juttatás (mindösszesen) : c C



A kettós kiinyrruitelt vezetó egyéb szeryezet I
egyszeríísített beszámol ja és kiizhásznusági melléklete I rx-t+z

Szervezet neve:

7. K<izhaszn jogál|ás megál|apításához sz kséges mutatÓk
(Ad ato k eze r for i ntb an. )

Alapadatok E|ózŐ év (1) Tárgyév (2)

B. Éves tisszes bevétel 3 101 2 999
ebbó|:

C. A személyii<ivedelemadÓ meghatározott részének az
adőzó rendelkezése szerinti feIhásználásárÓ| szÓlő
1996. évi GXXV!. ttirvény alapján átutalt sszeg 258 201

D. Kijzszo| gáltatási bevétel

E. Normatív támogatás 0 0
F. Az EurÓpai UniÓ strukturális a|apiaibő!. i|letve
a Kohézios AlapbÓl nyrijtott támogátás 0 0

G. KorrigáIt bevéteI [B.(c+D+e+fl] 2 843 2798

H. Osszes ráÍordítás (kiadás) 2 966 3 365
|. Ebbó| személyi jelleg ráfordítás C (

J. Ktizhaszn tevékenység ráfordításai 2 966 3 365
K. AdÓzott eredmény 135 -36G

L. A szervezet munkájában k zrem ktidó k<izérdek <inkéntes
tevékenvséqet véqzo-személvek száma
(a k zérilekíi tinkóntes tevékénvséqró| szÓtÓ
2oos. évi LXXXVI l l. tcirvénynek meg-feletóen)

E r6fo r rás e l I átotts ág m u tatÓi Mutati teljesítése
Igen Nem

Ecw. 32. S (4) a) KBL+82)/2 > 1.000.000, - Ftl x tr
Ectv. 32. S (4) b) [K1_+K2>-0] n tr
Ectv. 32. S (4) c) [(t1+r2-A7-A2)/(H1+H2)>-0,2s] ! B

Társad al m i támog atottság m utatÓi Mutato teljesítése

Ectv. 32.5 (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] B r
Ectv. 32.5 (5) b) [(J1+J2)/(H7+H2)>-0,5] B u
Ecw. 32. 5 (5) c) KL1-+L2)/2>= 1-0 fÓ] tr tr

Reményt és Rokonszenvet a Rehabilitáltaknak Alapítvány

Kit ltó verzió:2.72.0 Nyomtatvány verziÓ:5.3 Nyomtatva: 2016.09 .22 LO.5?.O9



A kettós kiinywitelt
egyszeríísített b eszámol j a

vezetó egyéb szervezet
és kiizhasznrisági melléklete I vw-t+z

Támogatási program elnevezése:
ffiryrr#tnzou mu.rr|exte@ssfr sz*.mét3rek ss seg.ítsik .ti'.d.ti.ttet#se

TámogatÓ megnevezése: 4.|fEF.E Üfiongrofit |{Ít & rtlq#rszem#}re$e

Támogatás Íorrása:

kozponti ko|tségvetés

onkormányzati ko|tségvetés
!
!

nemzetkozi forrás !
más gazdá|kodÓ m

Támogatás idótartama: Xl15 á'tr.re

Támogatási osszeg: 2 LOO

. ebbŐl atárgyévre juto osszeg: 2 LOO

tárgyévben Íelhasznált osszeg: 2 too

tárgyévben folyÓsított osszeg :
2 LOO

Támogatás típusa: visszatérítendó ! vissza nem térítendó m
Tárgyévbe n fe l has zná|t sszeg részletezése j ogc íme n ké nt

Szemé|yi

Dologi

Fe|halmozási

tsszesen:

Támogatás tárgyévi Íelhasználásának sz veges bemutatása:

Á Fó{GF{:'{oÍtpflst'{'t{rg {'o|giozÓ megn.l3bzÚrÍ.nt.E{.a.éFésiÉgü do.@
qÍá. b|ydr ÍL EzzE. .iffizai!*. c'íl!egfEE.* e6|. é5 |e.}' giií'.íási'ta4 hogy 'té{6cí|ipjdk |.'ssé ..v.st.ttE6bté
'áljÜtat( a m- íe'*z gpr.'esáq. h.'y.eÚGn" Er'é an'rg' &zee{ ei|'ik A.ryfu'{. b.z!Bsíto{! |EtGzcaEserr 15m e Pt-ff.
sziÍÚÉrt lE AlapÍffi| |qott.'szoqe6. '|i|o'dlb Í||tnqEégl í| . !ryqt.{E.( jÜ!oE.( é{t sEég csünrgáoE ff'o c Ft
ktá.Óe.L

t\z uz.eu evoen vegzeE rooo feveKenysegeK es programoK bemutatasa
4z idgi Étíb#Ít t*z ,a lcát pro1*kniin,k ÍiJtoB tsdl d.e nryy siNerg v*|t a d*|gczÓ''|t tciir**bem. |lffÜétj{i''|r a m..ffi
*trgtÜs*gti.,n|t'n1rí|ik f. |!lemi *s az 'Etryítő &|tir*t&art rcigzít*tt |t*iztrasz,nú ter*Élwnys*g.e{enc*| .b&uímni mu,r rr'|"xt

Szervezet neve:

Reményt és Rokonszenvet a Rehabilitáltaknak Alapítvány

K.tt' ltó v er ziő..2.7 2.0 Nyo mtatvány verz i Ó : 5.3 Nyomtatva: 2016.09.22 10.52.09


