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szeívezet neve:

Baráti T
7. Közhasznú iogállás megállapításához szokséges mutatók

Alapadatok

(Adatok ezer íointban. )

Tárgyév (2)

Előző év G\

B, Éves összes bevétel

340

2 392

340

2 3s2

331

2 363

6

240

0

2a

ebból:

c. A személvi iövedelemadó meohatározott részénekaz
adózó renddlkazése szerinti íelhásználásáról szóló
1996. éVi cxxvl. törvény alapián átutalt összeg
D. Közszolgáltatási

bevétel

E. NormatíV támogatás
F. Az Eu]ópai Unió strukturális alapiaiból, illewe

a Kohézió§ Alapból nyúitott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
H.

Összes ráíordítás (kiadás)

l. Ebból személyi jelleg0 ráíordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkáiában közremúkódó közérdekú önkéntes
tevékenvséoet véozö'személvek száma
(a kózéróekÚ önkdntes tevékénységről szóló
2005. évi Lxxxvlll. törvénynek megfelelöen)
E rőf oír ás

e ll

átottság mutatói

>

7.o00.ooo, - Ft]

Ectv. 32. § (4) a) [(Bl+B2)/2

EcN.

32. § (4) b) [Kl+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) ftu+l2-A7-A2)/(H7+H2)>=0,25]
T

ársadal

m

1(

Mutató teljesítése
Nem
lgen

a

!

!

tr
Mutató teljesítése

i támog atofts ág m utatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C7+C2)/(G7+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L7+L2)/2>-- 70 fő]
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szeryezet neve:
Baráti
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése;

§danski kirándulá§
Kapo§vári Lengy€l

Nemzeliségi önkoímány.at

központi költségvetés

önkormányzatiköltségvetés
Támogatás íorrása:
nemzetközi íorrás
más gazdálkodó

Támoqatás idótartama:

2()15

Támogatási össze9:

76a ooo

-

ebból a tárgyévre jutó összeg:

76a ooo

-

tárgyévben felhasznált összeg:

768 000

-

táígyéVben íolyósított összeg:

Támogatás típusa:

!
m

!

!

768 000

Visszatérítendő !

vissza nem

téíítendóm

Tárqyévben íelhasznált ósszeg részletezéserogcímenként
személyi
Dologi

76a ooo

FelhaImozási

összesen:

768 ooo

Támo9atás tárgyévi íelhasználásának szöve9e5 bemutatása:
m15. jlilius 20 és iúlius 27 közótl35 fó résztvétglév€l caest§chowé, Gdansk, soPol,Gdynii,oliw&Malböfk,
útvonálon sservezÍlnk ragjainknak kiíándulá§t

LödZ

Az ozleti évben végzett tobb tevekenysegek es programok DemuIalasa
i§merkedtünk meg,
váIo§ok kultlráis és tönénelmi n$/ezetess€eiv€l
mikózben leh€tóség nyílt bgiainknak
'elsoralta l€ngygl nyelv §zépsfueivel megismerkedni és azokai részben gyako.olni,
Az Utunk §orán a2 el6zöikben
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