
l.%lEt

A kett s kiinywitelt vezet egyéb szervezet 
I

egyszeríísített beszámol ja és ktizhásznrÍsági melléklete I vx-t+z

Tcirvényszék:

01 F városi Tiirvénvszék

Tárgyév:

ffi
Bekiild adatai (akinek az iigyfélkapuján keresztiil a kérelem bekÜldésre ker t)

Családi név Els ut név

NándorViselt név:

Szi.iletési név:

Anyja neve:

Grosch

Grosch Nándor

I(ottner R zsa

Sztiletési ors zeg neve:

Szí'iletési telepi'ilés neve:

Sztiletési ideje:

Magyarország

Dunarijváros

Erf?Tol-ffi-EE

El tag További ut nevek

Szervezet neve:

Gyerekszem KÖzhasznÚ Muívészet Egyesulet

Szervezet székhelye:
lrányítÓszám' EEEE TelepÜlés: Budapest

Kozterulet neve:

Hélzszám:

Kékgoly Kozterulet jellege: mnil Lépcs ház AjtÓ:

Bejegyz határozat száma:

Nyilvántartási szám:

Szervezet ad száma:

ffiffiffi/ltl oloI?1lm

m-m- tlz !s ls l8

Lil8ILIZI7ltzlil712 -E-EE
Képvisel neve:

Képvisel aláírása:

Keltezés:

Budapest

Gyue*srm K&trr*ntl
lfi vŐ]zái EEyÜ l*

tí2-3 Budapecr xeEot u'4
Ad szám: 18127ilní.{..f2

Bankra;11W'tí8l

EETE_TE-EE

Grosch Nándor

Kitolt verzio :2.70.0 Nyomtatvány verzi :5.3 Nyomtatva: 20L6.0 5.23 L5,46.44



f

A kett s ktinyrwitelt vezet egyéb szervezet 
I

egyszeríísített beszámol ja és kiizhasznriságÍ melléklete I PK-I42

Szervezet neve:

Gyerekszem Kcizhaszn Míivészeti Egyestilet

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

Elz év Elz év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖzoK (AKTíVAK)

A. Befektetett eszkozok 0 70

l. lmmateriáIis javak 0 70

ll. Tárgyi eszkÖzok

llI. Befektetett pénzÜgyi eszkozok

B. Forgoeszkozok 2 2 696

l. Készletek

ll. Kovetelések

!Il. Értékpapírok

lV. Pénzeszkozok 2 2 696

C. Aktív id beli elhatárolások

ESZKÖZoK ÖsszrSEN 2 2 766

FoRRÁSoK (PASSzívArc1

D. Saját t ke -1 545 -1 335

l. lndulo t ke/jegyzett t ke

ll. T keváltozás/eredmény

lIl. Lekotott tartalék

lV. Értékelési tartalék 424 -1 545

V' Tárgyévi eredmény alaptevékenységb ! -1 969 zLO

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységb l

E. Céltartalékok

F. KÖtelezettségek L 547 L 97L
!. Hátrasorolt kotelezettségek

l!. Hossztj lejárat kotelezettségek

lll. Rovid lejáratu kotelezettségek L 547 L 97L

G. Passzív id beli elhatárolások 2 L3A

FoRRÁSoK ÖsszrSEN 2 2 766

Kit lt verzi :2.7a.o Nyomtatvány verzi :S.3 Nyomtatva: 20L6.0 5.23 L5.46.M
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PK-L42

A kett s kiinwvitelt vezet egvéb szervezet
egyszeríísített beszámol ja és kiizhálznrisági melléklete

Szervezet neve:

Az egys zer(jsített éves beszámolo ered mény-ki mutatása (Adatok ezer forintban.)

AlapteveKenyse g vailat <ozasl teveK ]nyse9 LJSSZeSeÍ

elz év elz év
helyesbítése

tárgyév elz év elz év
helyesbítése

tárgyév elz év elz év
helyesbítése

tárgyév

]-. Értékesítés nettÓ árbevétele

2. Al{ivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek 2 093 11 564 2 093 11 564

- tagdíj, alapítotol kapott
befizetés 60 L16 60 L16

- támogatások 2 033 LL48 2 033 LL 448

adományok

4, PénzÜgyi mÚÍveletek bevételei

5. RendkívÜli bevételek

ebb l:

alapítÓtÓl kapott befizetés

támogatások

A. Összes bevétel (1_+z+3+4+5) 2 093 LL 564 2 093 LL 564

ebb l: kozhasznÚ tevékenység
bevételei

6. Anyagjelleg ráfordítások L52' 9 350 L52 I 350

7. Személyi jellegrÍ ráfordítások 82 L 4LL 82 L 4LL

ebb l: Vezet tisztségvisel k
juttatásai

8. Értékcsokkenési leírás 92 19 92 19

9. Egyéb ráfordítások 3 264 3 264

]-o. PénzÜgyi mííveletek
ráfordításai 79 L49 79 L49
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A kett s kiinyrnritelt
egys zeríisített b es zárno l j a

vezet egyéb szervezet
és kiizhasznriságÍ melléklete PK-L42

Szervezet neve:

Gyerekszem Kozhaszn M vészeti Egyestilet

Az egy szerÍisített éves beszám olo ered mény-ki mutatás a 2' (Adatok ezer forintban.)
AI lptevékenysr)g Vál lal kozási tevéke nység Osszese 1

elz év eIz év
helyesbítése

tárgyév elz év elz év
helyesbítése

tárgyév elz év elz év
helyesbítése

1_]-. RendkívÜli ráfordítások 393 425 393 425

B. Összes ráÍordítás
(6+Z+B+9+l-0+1-1-) 4 062 LL 354 4 062 LL 354

ebb l: kozhasznu tevékenység
ráfordításai

C. Ad zás el tti eredmény (A-B) -1 969 zLO -L 969 zLO

1-2. AdÓfizetési kotelezettség

D. Ad zott eredmény (C-L2)
-1 969 zLO -1 969 zLO

]-3. J váhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-1_3)
-1 969 zLO -L 969 zLO

Tájékoztato adatok

A. Kozponti koltségvetési
tamogatas

B. Helvl onkormánvzati
kcjltségvetési tám ogatás

C. Az EurÓpai UniÓ strukturális
alaoialbol. íllewe a KohéziÓs
nlapool nyujtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi iovedelamadÓ
meo határo zoti r észéne k adoz
ren elkezése szerinti
felhasználásárÓl szolo 1-996. évi
cXXVl.torvény alapján kiutalt
osszeg

F . KÓzszolgáltatási bevétel

Az adatok konyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Kci nyvvi zsgál i zárad é k ! tsen m Nem

Kit lt verzi :2.70'0 Nyomtatvány verzi :5.3 Nyomtatva: 2016.05 .23 L5,46.44



I

;
l

A kett s ktinyrvitelt
e gys zeríisített b es zámoloj a

vezet egyéb szervezet
és ktizhasznusági melléklete PK-142

t' Szervezet azonosít adatai

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és kiizhasznri tevékenységek bemutatása

3. Kozhaszn tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

]..t Név

L.2 Székhely

yerer{sE'$:ll1,Kriz,hlasEl?',tÍ,M,t],vÉsE,Bt,i,E,syesnitet

lrányítÓszám' EEEE TelepÜlés:

KÖzterÜlet neve: Kékgoly KÖzterÜlet jellege:
utca

Házszám: 23 Lépcs ház: l-l Emelet: n AjtÓ:

1.3 Bejegyz határozatszáma: 
EE.|FIKI .m'Holo|'l /EIE

1.4 Nyilvántartási szám:

L.4 Szervezet ad száma:
m-[b]e- llz ls ls lB

1ll8ll1ll217 n2il7ll2 -E-EE
1.6 Képvisel neve:

.gyenT}gÍrvÉd'E.l.Í1t;i$:B.f|'d..BsÍtg.dáslb,'ftÍzlsI'gv''.@ Ír#:[l:m,*i.k t}t das#b,&l7,'fiE
lrvo:rksh,t},ps,k es tÉh,er.o,,lt

ffi! l*[stn,ÍB';l yann'tÍo:t?l
.sZ,*fvgz,ásÉ$,eÍ. AE*rgs'et;íi;l ffi:l,rtr' s-psaicf':,s,d::rartrati:kuls ss':psrrfo :laÍkn'z*sfi,,k,

,!,fug57 6l!t' fÍ I m e}r :n,yÍ lvi*n,CIs b,sÍt1,tlfatása.

3'1 Krizhaszn tevékenvséo meonevezése: ls.o.iáli= terrék"ny.ég (gy..-.krréd.I.F
3.2 Kozhaszn tevékenységhez kapcsolÓd kÖzfeladat, jogszabályhely: K zérdekÍÍ cinkéntes tevékenységr l szol

3.3 Kozhaszn tevékenység célcsoportj.'

3.4Kzhaszntevékenységblrészestjlklétszáma:ffi
3.5 Kozhaszn tevékenység f bb eredményei:

L60

gyermeltuÉdelmi s8nd'sslt6d*sMn Hg}ffillcg.d
rrgsEtfil. l{gnf*rgn,eia-Íé5e!Étgl és f*gztivsl-rÉszyÉtgl.
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A kett s ktinyrruitelt

egys zeríisített b eszámoloj a
vezet egyéb szervezet
és ktizhasznusági melléklete l PK-I42

Szervezet neve:

7 ' Kozhaszn jogáIlás megállapításához sztikséges mutat k
(Adatok ezer forÍntban.)

Alapadatok E| z év (L) Tárgyév (2)

B. Éves osszes bevétel 2 093 LL 564

ebb l:

c. A személvi i vedelemad meqhatározott részénekaz
áaazí rendéIk'ezése szerinti felhásználás ár l szol
1996. évi CXXVI. torvény alapián átutalt cisszeg

D. KtizszolgáItatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Eur pai Uni strukturális alapjaib l, illetve
a Kohézios Alapbol ny jtott támogatás

G. KorrigáIt bevéte! [B-(C+D+E+F)] 2 093 11 564

H. osszes ráfordítás (kiadás) 4 062 LL 354

!. Ebb l szeméIyi jelleg rátordítás 82 L 4LL
J. K zhasznÚ tevékenység ráfordításai

K' Ad zott eredmény -1 969 zLO

L. A szervezet munkáiában kozrem k d k zérdek onkéntes
tevékenvséqet véq z 'személvek száma
h kozér ekÚ cink ntes tevékénvséqr l szolo
2oo5. évi LXXXVIll. torvénynek megTelel en)

Er forrás ellátottság mutat i Mutato teljesítése
lgen Nem

Ectv. 32. S (4) a) KBl+82)/2 > L.000.000, - FU tr u
Ectv. 32. S (4) b) [K1+K2>=0] u x
Ectv. 32. S (4) c) K|L+12-A1--A2)/(H1+H2)>=0,251 u tr

Társad al m i támog atottság m utatii Mutato teljesítése

Ectv. 32. S (5) a) KCL+C2)/(G1+G2) >=0,021 T E
Ectv. 32. S (s) b) KJL+J2)/(H1-+H2)>=0,51 u x
Ectv. 32, S (5) c) KLL+L2)/2>= t0 f l n x

Gyerekszem K zhaszn MíÍvészeti Egyestilet

Kit lt verzi :2.7a.0 Nyomtatvány verzi :S.3 Nyomtatva: 20L6.0 5.23 L5.46.44



A kett s ktinywitelt vezet egyéb szervezet
egyszeríÍsített beszámol ja és kiizhásznrisági melléklete PK-L42

Szervezet neve:

Támogatási program elnevezéSe:

Támogato megnevezése:

Támogatás forrása:

kÖzponti koltségvetés !
onkormányzati k ltségvetés f|
nemzetkozi forrás 

m
más gazdálkod 

m
Támogatás id tartama:

Támogatási osszeg:

_ ebb l a tárgyévre jutÓ osszeg:

- tárgyévben felhasznált osszeg:

- tárgyévben folyosított osszeg:

Támogatás típusa: visszatérítend f| vissza nem térítend

Tárgyévben felhasznált osszeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Osszesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szÖVeges bemutatása:
a *:l ny*rt Émcg*t*si t!E:F- gt lit a slrázgtckb"níiazssára" tgfgm&éfleti *Ííjrx" ktin3rrrelási r*í!r4 gy rglffik{'ii*'l*''*cátás*lra et&trBÉsgir ' $rr*76ftí5eilg'a

z uz.eÍl evr'en Vegzett fÓbb tev
d''asági tebíéken:YsÉ,s,gt n*ffi vég,*z'tÍ,il?,'lt

Kit lt verzi :2.70.0 Nyomtatvány verzi :S'3 Nyomtatva: 2016.05 .ZS LS.46.M


