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Bektitdó adatai

A kettós kiinywitelt vezetó egyéb szervezet I
egyszeríísített beszámol ja és kiizhasznrisági melléklete I PK.142

01 Fövárosí T
Tárgyév: l_,To |-frl

Viselt név:

Sztiletési név:

Anyja neve:

Elótag családi név

Wittmann

E|só utÓnév

Jőzsef

Wittmann JÓzsef

Szi'iletési ország neve:

Sz letési telepii|és neve:

Sz letési ideje: lrl,TtTdl-m-m

További utÓnevek

Szervezet neve:

Virágom Vi|ágom Alapítvány

Szervezet székhelye:
lrányítÓszám: 

EEEE
Telepti|és:Budapest

KozterÜlet neve: Koztertilet jellege: lrr"" 1
Hétzszám: F-l LépcsŐház

Bejegyzó határozat száma: m ffi E ol'l-fiTl/El oE-l ol/ EE
Nyilvántartási szám:

Szervezet adÓszáma:
ffi2ffi/lrlrlrlrfil
EEEEEEEE-E-EE

Képvise|ó neve: Fodorné Gombos Tímea

Képvise|ó aláírása:

Ke|tezés:

EEEE-EE-EE
Ki tti ltó v er ziő :2.60. 0 Nyo mtawány ve rzi Ó : 1.6 Nyomtatva : ?OL4.05.27 06. 17. 15



A kettós kiinyrnritelt vezetó egyéb szervezet l
egyszeríísített beszámolőja és kiizhasznrisági melléklete I PK-1'42

Szervezet neve:

Vir Világom Alapítvány

Az egyszer sített éves beszámoIÓ mér|ege (Adatokezerforintban.)
ElŐzó év E|Őzó év

helyesbítése
Tárgyév

eszrozor 1nxrívÁx;
A. Befektetett eszkozok 264 227

|. ImmateriáIis javak

l|. Tárgyi eszkozok 264 227

ll|. Befektetett pénzÜgyi eszkozok

B. ForgÓeszkozok 207 508

l. Készletek

Il. Kovetelések

Ill. Értékpapírok

lV. Pénzeszkozok 207 508

c. Aktív idóbe|i elhatárolások

ESZKTZOK OSSZESEN 47L 735

FoRRÁSoK (PAsSZívÁr)
D. Saját tŐke 471. 735

l. |ndu|Ó tóke/jegyzett tŐke 100 100
l l. Tókeváltozás/eredmény 88 37L

ll|. Lek tott tarta|ék

|V. Értéke!ési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységból 283 264

Vl. Tárgyévi erdemény vá|Ialkozási tevékenységbŐ!

E. céltartalékok

F. Kote|ezettségek

|. Hátrasoro|t kotelezettségek

Il. Hosszt] lejárat kotelezettségek

|||. Rovid lejárat kttelezettségek

G. Passzív idŐbeli elhatárolások

FoRRÁsoK tsszESEN 471, 735
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A kettós kiinyrruitelt vezetó egyéb -sz-er.vezet- .. - |
egyszeríísített beszámolríja és ktizhásznrisági melléklete I PK-L42

Az egyszerÍisített éves beszámolÓ eredmény.kimutatása (Adatok ezer forintban.)
A!aptevékenység Vá!|al<ozási tevékenység tsszese

elöz6 év elózŐ év
helyesbítése

tárgyév elózó év elózó év
helyesbítése

tárgyév elózÓ év elözŐ év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettÓ árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények

3. Egyéb bevételek 347 384 347 384

. tqgdil' alapítőtÓl kapott
DeÍlzetes

- támogatások

. adományok 347 384 347 384

4. Pénzugyi mrive|etek bevételei

5. Rendkívtjli bevéte|ek

ebbŐl:

- atapítÓtő| kapott beÍizetés

- támogatások

A. Összes bevéte| (1+2+3+4+5) 347 384 347 384

ebbŐl: kozhasznÚ tevékenység
bevételei 347 384 347 384

6. AnyagjellegŰ ráfordítások 4 83 4t 83

7. Szemé|yi jellegú ráfordítások

ebbŐl : vezetŐ tisztségvise|Ők
juttatásai

8. Értékcs kkenési leírás 2C 3i 2C 3i

9. Egyéb ráfordítások

1o. PénzÜqyi m veletek
ráfordítása-i.
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A kettós ktinywitelt vezgtó egyéb szervezet I
egyszeríísített beszámolríja és kiizhásznrisági melléklete I vx-t+z

Az egyszerÍÍsített éves beszámolő eredmény.kimutatása 2. (Adatok ezer forintban
Alaptevékenység tevékenység tsszesen

elözö év elözö év
helyesbítése

tárgyév elözÓ év elÓzÓ év
helyesbítése

tárgyév elózÓ év elÓzŐ év
helyesbÍtése

tárgyév

11. Rendkívtili ráfordítások

B. Összes ráfordítás
(6+7+B+9+10+11) 6t LzA 6t Lzo

ebbŐl: kcizhaszn tevékenység
ráfordításai 64 Lzo 64 L20

C. AdÓzás elŐtti eredmény (A-B) 243 264 283 264

12. Adőtizetési kote I ezettsé g

D. AdÓzott eredmény (c-12)
28,3 264 243 264

13. JÓváhagyott oszta|ék

E. Tárgyévi eredmény (D.13)
243 264 283 264

TájékoztatÓ adatok

A. Kozponti k ltségvetési
támogátás

B. Helvi onkormánvzati
k ltségvetési támogatás

C. Az EurÓpai UniÓ strukturál is
alapiaibÓ!, í|letve a KohéziÓs
A|apbÓl ny jtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személvi iovedelamadÓ
meo határo zotí r észének adÓzÓ
renöeIkezése szerinti
felhasználásárÓl szÓ|i 1996. évi
cXXVl.torvény alapján kiutalt
osszeg

272 272

F. Kozszolgáltatási bevétel

Az adatok konywizsgálatta| atá vannak támasztva.
K nywizsgálÓi záradék t] lsen m Nem

Szervezet neve:

m
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A kettós kiinywÍtelt
egyszeriísített beszámolőj a

vezetí egyéb szervezet
és kiizhaszn sági melléklete I PK-1,42

1. Szervezet azonosítÓ adatai

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és ktizhaszn tevékenységek bemutatása

3. Ktizhaszn tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

lii|ágem ÁIxpínl*ny

1.2 Székhely

trányítÓszám: 
EEEE 

Teleprj!és:Budapest

KÖztertjlet neve: Koztertjlet jellege:

Házszám: 
bo 

-t LépcsŐház AjtÓ:

t.3 B ej e g y z6 határozat szám a: Et. ffi . b ro Erd o n, H olil.l, EE
1.4 Nyilvántartási szám :

1.4 Szervezet adÓs záma:

ffirffi,/[iTiTmF-l
8l l1 l l3 l l8 l l9 -E-EE

1.6 Képviseló neve: Fodorné Gombos Tímea

Virág'sm l#i|ág.om A.|*píwfuy E$$Fben: j.ri.tt' i|étre' 'sÉ|ja: * Virá.g Óvodáha i*r'Ó syermekek seám.tr*
'en'Etrttt.:i;gÉn.y*s 'kuiltu:rá|is pr'soramo'|t t*mogá{ása" *a .Évod',*b*n id.olq:ez'& Ó'rro,,daper|*{l6g.u:solt sz.altm*i

zésÉnek seg:ítÉsen va|*min.t' aa Óv.gs*i bg.l*|ko',Eáso.kh*lz .sz.Íi.ltség.*s tárgyi ÍeltÉtelek dorá|ása ÉlZ.0Í!
az ig.ényes k*iirnyez*t ki*|akításának *t.6seg.ít.ése az 'ő.lro.d* épii:|etÉben' ás korti.é.b.en. 'egyaránt. Aa

n t&ru.én:yben rne$i.e|{ii|t:lt{iz';h.g!tznti t'errÉ|tgnységlek:l*ciz'Í.i:N f'6r*vék*n1psÉg:ttént lku|tu:rÉ|li's
f.s|yEttl va|am;i;nt, a:n'grre|és És ' |narás' lltép*sségfeitesz't.És, :ism'ereÍÍerjesztÉso ter'méstgt" És

em, |t**rny.*ee*rés'el.em terri|*tén :i s végec t.enl$Iren'ységet
ez eleplínlán!í - fiÉgytrmsnyaihoe .r!líve.n - Bábszínlr.&lin n:épzenei, tán'eh.ázi pr.ogramokáI sz,erv'gEstt

*|.|c*lomrn*|. Tgv'áb.bs *z iáv.o.da madárbarát lttertj'ét f$|y*matp'5en'szépíemii..k. gonl.doztukés ápo|tutr
és 6ssE' l ntiv*nyti:|tetéssel, té|.t]l lpe'dig. a nr*d*rak ete!ésÉvet |rÍvtul.k. Í.e| az ővod:áb* jsr6 gyerm*ltek
Ét' * lktirnyezétti:n.khen é|6 ál|at.okrg'és n 'u*ny*kre.

3.1 Kozhaszn tevékenység megnevezése:

3.2 Kozhaszn tevékenységhez kapcsolÓdÓ k zfeladat, jogszabályhely:

3.3

3.4
3.5

Kcizhaszn tevékenység célcsoportja:

Kozhaszn tevékenységbŐl részesulŐk létszáma:
Kozhaszntj tevékenység fŐbb eredményei:
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A kettós ktinyrnritelt ve4etó egyéb szervezet I
egyszeríísített beszámol ja és kiizhá3zn ságÍ melléklete I vt<-t+z

Szervezet neve:

4.L Felhaszná|t vagyonelem megnevezése Vagyone|em értéke FelhasznáIás célja

pénzeszktiz l 7o játékállomány bóvítése

4.2 Felhaszná|t vagyonelem megnevezése Vagyone|em értéke Fe]használás célja

4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

K<izhasznrÍ tevékenvséo érdekében
felhasznált vaqvon kim útatása
(iisszesen) 

-' 7C

K zhaszn tevékenvséq érdekében
Íelhasznált vaqvon ki mútatása
(mindÖsszeseő) 7C

5. cél szerinti jutattások kimutatása

4. Ktizhaszn tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok eze r forintban.)

6. Vezetó ti sztségvi se !ókn e k ny jtott j uttatás

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

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése E|ŐzŐ év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése E|ŐzŐ év Tárgy év

Cél szerinti iuttatások kimutatása
(tisszesen) 

-

Cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindiisszeöen)

6.r.Tisztség E|ŐzŐ év (1) Tárgyév (2)

c
6 .2 Tisztség E|ózö év (1) Tárgy év (2)

A. Vezetó tisztségvise|óknek ny jtott
juttatás sszeéen: c

Virágom Világom Alapítván

Kiti'ltö verzi Ó : 2.60.0 Nyomtatvány verziÓ : 1.6 NyomtaNa: 20L4.05.27 06.17.15
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A kettós kiinyrruitelt
egyszeríísített b eszámoloj a

vezetó egyéb szervezet
és kiizhaszn sági melléklete I PK-I42

Szervezet neve:

7. Ktizhaszn jogállás megállapításához sztikséges mutatÓk
(Ad atok e ze r fo ri ntban.)

Alapadatok E|ózö év (1) Tárgyév (2)

B. Éves sszes bevétel 347 384
ebbŐl:

c. A személyijiivedelemadő meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhászná!ásárÓ| szÓlÓ
1996. évi CXXV|. t rvény alapján átutalt sszeg 272

D. K zszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az EurÓpai UniÓ strukturális alapiaibÓl. illetve
a KohéziÓs AlapbÓl nyrÍjtott támogátás

G. Korrigált bevétel [B.(c+D+e+r)] 347 LL2

H. osszes ráfordítás (kiadás) 64 L20
l. Ebbó| személyi je|leg ráÍordítás

J. K zhaszn tevékenység ráfordításai 64 L20
K. AdÓzott eredmény 283 264

L. A szeruezet munkáiában ktizremiik dó k zérdekÍi iinkéntes
tevékenvséqet véqzó.személvek száma
ía ktizér-c| e kÚ n köntes tevé ké nvséq ró l szőlÓ
2oos. évi LXXXVII|. t rvénynek megTetelóen)

ErÓforrás el l átottság m utatii Mutati teljesítése
lgen Ívem

Ectv. 32. 5 (4) a) [(81_+82y2 > 1_.000.000, - Ft] n x
Ectv.32.5 (4) b) [K7+K2>-O] tr tr
Ectv. 32. 9 (4) c) [(t7+t2-A7-A2)/(H1+H2)>-0,2s] ! tr

Társad al mi támogatottság m utatli MutatÓ teljesítése

Ectv. 32. S (5) a) [(C1+C2)/(G7+G2) >=0,02] B u
Ectv.32. S (5) b) KJL+J2y(H7+H2)>=0,51 tr tr
Ectv. 32. s (5) c) [(L1+L2)/2>= 70 fŐ] ! tr

Világom Alapítvány
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A kettós kiinyrruitelt vezetó egyéb szervezet I
egyszeríísített beszámolríja és kiizhá"szn sági metléklete I vx-t+z

Támogatási program e|nevezése:
átÉlcá| ;l o.m án:3r :bÖvÍtáse

TámogatÓ megnevezése:

Támogatás forrása:

kozponti koltségvetés !
on kormányzati koltségvetés !
nemzetkozi forrás !
más gazdálkodÓ m

Támogatás idŐtartama: E$13-as éw

Támogatási osszeg:

- ebbŐ| a tárgyévre jutÓ osszeg:

- tárgyévben felhasznált osszeg:

. tárgyévben folyÓsított osszeg:

Támogatás típusa: visszatérítendŐ ! vissza nem térítendó m
Tárgyévben felhasznált sszeg részletezése jogcímenként

Szemé|yi

Dologi 70

Felhalmozási

Osszesen: 70

Támogatás tárgyévi fel haszná!ásának sz veg es be m utatása:

* 2 t3.qs ér.ngr gz daPÍrt,&ry a más gedál'@.'Ó|fil r{ryo doml&rtry|@ dJes egÉszeeÍ} z átEo*;$e<árom*ryrH-
B6t'fiés& lbÍrÍíbíia. Ez.:' .s rlEz4&u|!'. az 6t,!'da. 'oE'á||ozásr( *Ínesqá}ez.

AZ UZreÜ evDen VegzeE ToDB teveKenysegeK es programoK oemutatasa

Szervezet neve:

V m Világom
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