A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-442
2018. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

2019.06.01 22:07:13

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 1

0

töredék év

0

1

1

6

0

2

2 0 1 8
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 8

2 0 1 8
1 2
időszak vége

3 1
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2018. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 8

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 8
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 8
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

5 7 0 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Gyula
Közterület jellege:

Jász Lukács
3.

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
1 0

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

.P k . 6 0 2 2 9

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

0 0 1 1 6 0 2

/ 2 0 1 2/1

1 8 2 9 5 2 2 5

2

4 2

Bagdi Annabell Melinda

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 1 9

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök

2 145

2 014

183

112

1 962

1 902

7 166

30 993

4 342

8 211

2 824

22 782

III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

60
9 311

33 067

6 614

21 507

I. Induló tőke/jegyzett tőke

400

400

II. Tőkeváltozás/eredmény

4 228

6 214

1 986

14 893

2 669

11 540

2 669

11 540

28

20

9 311

33 067

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

278

386

278

386

63 285

114 783

63 285

114 783

63 285

114 783

63 285

114 783

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

2

2

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

63 563

115 171

63 563

115 171

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

63 563

115 169

63 563

115 169

5. Anyagjellegű ráfordítások

29 258

60 845

29 258

60 845

6. Személyi jellegű ráfordítások

30 782

30 066

30 782

30 066

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

4 512

4 512

7. Értékcsökkenési leírás

904

2 464

904

2 464

8. Egyéb ráfordítások

614

6 888

614

6 888

19

16

19

16

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

61 577

100 279

61 577

100 279

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

61 577

100 279

61 577

100 279

1 986

14 892

1 986

14 892

1 986

14 892

1 986

14 892

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Vállalkozási tevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

(Adatok ezer forintban.)

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

3.

5 7 0 0

Település:

Gyula
Közterület jellege:

Jász Lukács
Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
1 0 .P k . 6 0 2 2 9

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

/2 0 1 2 / 1
0 0 1 1 6 0 2

1 8 2 9 5 2 2 5

2

4 2

Bagdi Annabell Melinda

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

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

Jól-lét állapotot fokozó programok és rendezvények

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: iskola, óvoda, kórházak, idősek otthona, család, felnőt
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

80000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Előző év (1)

Tárgyév (2)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)
Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség
elnök
6.2 Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

4 512
Előző év (1)

6 016
Tárgy év (2)

4 512

6 016
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

63 563

115 171

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

63 563

115 171

H. Összes ráfordítás (kiadás)

61 577

100 279

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

30 782

30 066

61 577

100 279

1 986

14 892

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-442-02 Szöveges beszámoló
JVAV_szöveges beszámoló 2018.pdf

Közhasznú jelentés és szöveges beszámoló
2018 év

A Jobb Veled a Világ Alapítvány célja az emberek
testi, lelki, szellemi fejlődésének elősegítése,
önismereti tudásának bővítése, a tudatos
életvezetés megismertetése, az emberi kapcsolatok,
a tolerancia, a megértés elősegítése és a családi
béke megteremtése.
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Közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló
A Jobb Veled a Világ Alapítvány fő célkitűzése a 2018-as évben a Boldogságóra program
fejlesztése és minél szélesebb körben való terjesztése volt, a legtöbb tevékenységünk
ennek megvalósítását szolgálta.

Boldogságóra program
A Boldogságóra program eredményei a 2018-as évi célkitűzéseink alapján teljesültek.
A Boldog Óvoda és Iskola hálózat tovább bővült, több mint 1.200 pályázat érkezett,
amelyekből 1.046 pályázatot értékeltünk sikeresnek, azaz a 2018/2019-es tanévben
több, mint ezer intézmény lett a hálózatunk tagja.
A Boldogságóra program számos programelemmel bővült: Tehetségkutató, Mastermind,
Add tovább a jót! kampány, Váltsuk valóra a meséket kampány, szakmai képzések, stb.
Boldogságórák számokban: 1.100+ intézmény, 100.000+ tanuló, 7.000+ pedagógus.
A Boldog Óvoda és Iskola címátadó ünnepségen 1.500 intézményvezető és pedagógus
vet részt az Erkel színházban.

Boldogságóra MASTER MIND csoport
A csoport tagjai olyan lelkes pedagógusok és szakemberek, akik tapasztalataik, magas
színvonalú munkájuk és kreativitásuk megosztásával a Boldogságóra program szakmai
fejlődését tűzték ki célul. Már az első találkozó rendkívül gyümölcsöző volt, hihetetlen
kreatív energiák gyűltek össze. Ennek eredményeképpen áttörő ötletek és új
célkitűzések születtek, melyek elérésén azóta is gőzerővel dolgozunk.

Boldogságóra kutatás
Nagy örömünkre, 2018-tól a Károli Gáspár Református Egyetem Benda Kálmán
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium hallgatói lesznek a segítségünkre,
hogy minél pontosabb és átfogóbb képet kaphassunk a program eredményességéről.

Jobb veled a világ! tehetségkutató
A Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogságóra programja tehetségkutató pályázatot
indított általános és középiskolás diákok számára. A tehetségkutató pályázat célja, hogy
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a gyerekek pozitív élményeket előhívó, inspiráló, motiváló produkciókat mutassanak be,
ismertessenek meg a közönséggel.
Jelentkezni olyan alkotásokkal – egyéni vagy csoportos produkciókkal – lehetett,
amelyekkel a boldogság üzenetét terjeszthetjük a fiatalság körében, és felhívhatjuk a
figyelmet arra, hogy mindenki rendelkezik az öröm, az inspiráció, a boldogság
továbbadásának a képességével, amitől jobb lesz a világ.
A beérkezett 200 produkcióból 26 jutott a mai döntőbe, amelynek zsűrije Prof. Dr. Bagdy
Emőke klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, a Boldogságóra program fővédnöke,
Varga Izabella színművésznő, Bagdi Bella a Jobb Veled a Világ Alapítvány elnöke, a
Boldogságóra program megálmodója, énekesnő és Diósy Tamás a Jobb Veled a Világ
Alapítvány kuratóriumának tagja.
Tehetségesebbnél tehetségesebb énekesek, táncosok, vers-és mesemondók mérették
meg magukat abban a reményben, hogy a verseny győzteseiként valóra válhat az álmuk.
A pécsváradi színjátszó szakkör Tűztánc című produkciója azonban annyira lenyűgözte a
zsűrit, hogy Varga Izabella állva tapsolta meg a produkciót. Az értelmi fogyatékos
táncosokból álló Komlói Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény Pécsváradi
Tagintézménye táncosai meghatottan vették át az első díjat.
Második helyezett Lingura Diána, aki Celine Dion egyik dalát énekelte.
Harmadik a Csengettyűk, a Pápai Erkel Ferenc Ének-zene Általános iskola diákjai.
Különdíjat kaptak: Árki Levente, a Határny csoport és a Közgé 11/B-s lányok.

Váltsuk valóra a meséket! jótékonysági kampány
Tízezer könyvet gyűjtöttek össze tanulók, pedagógusok és szülők a Boldog Iskola és
Óvoda mesepontokon
A Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogságóra programja a Mesekő alapítvány mellett
csatlakozott a Libri Könyvesboltok 2018-as Váltsuk valóra meséket! karácsonyi
akciójához, amely a mesék és az adományozás fontosságára hívta fel a figyelmet.
A kezdeményezés keretében a Libri arra kérte olvasóközönségét, hogy adományozzanak
könyveket, és ezzel tegyék boldogabbá több ezer gyermek karácsonyát, hogy a mese, az
olvasás öröme mindenkihez eljusson. Az adományokat a Libri 30 meseponton várta
szerte az országban.
Ezekbe – a rászorulók részére juttatott könyvekbe – a boldogságórán részt vevő
gyerekek készítettek egyedi könyvjelzőket, és számos Boldog Iskola és Óvoda vállalta,
hogy egyedi gyűjtőpontként vesznek részt a könyvgyűjtési akcióban.
Oklevél a mesepontoknak
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A kampány során több mint 45.000 adománykönyv gyűlt össze, amiből 10.000
könyvadományt a Boldog Iskola és Óvoda mesepontokon gyűjtöttek össze a szülők,
pedagógusok és gyerekek, akik 3500 egyedi könyvjelzővel is kiegészítették az
adományokat.
Hatalmas siker ez, amelynek során ismét kiderült, hogy a boldogságórák mozgalma
komoly összefogásra képes, és egy ilyen karácsonyi, jótékonysági akció keretében is
képes boldogabbá, jobbá tenni a világot!

Jobb Veled a Világ tábor
Június 15. és 17. között tábort szerveztünk a boldogságórákon részt vevő csoportok
közül háromnak. Azok közül a csoportok közül esett végül rájuk a választásunk, melyek
minden témában feltöltöttek beszámolót, és tanáraik, tanítóik valamelyik hónapban a
hónap pedagógusa címet is megkapták.
Ötvenhét diák és kísérőik voltak a vendégeink a parádfürdői Kaland-Vár Egyesület
nosztalgikus emlékeket idéző táborában, melynek személyzete most is az egyik záloga
volt annak, hogy remekül érezzük magunkat. Az idei táborozás különlegessége volt,
hogy a miskolci kaffkások és a derecskei bocskaisok csoportjai mellett egy egész iskola is
velünk nyaralt: a Rétsági Általános Iskola Madách Imre Tagintézménye Keszegről, teljes
létszámban, 18 fővel érkezett.
A három nap ismerkedéssel, saját produkciók bemutatásával, sportolással, túrával,
akadályversennyel telt, a csoportok egymással is együttműködve oldottak meg izgalmas
kihívást jelentő feladatokat, és különösen jó hangulata volt az esti programoknak, a
tábor által szervezett karaokenak és elemlámpás kincskeresésnek.
A tábor alkalmat teremtett arra is, hogy alapítványunk vezetői megismerjék a
boldogságórákat tartó pedagógusok tapasztalatait, és kikérjék a véleményüket a
küszöbön álló fejlesztésekkel kapcsolatban.
Számunkra is nagy élmény volt ez a három nap, köszönjük a lelkes részvételt, a
pedagógusok és a tábori dolgozók segítséget!

Énekelj a Földért! civil díj
2018-ban a legjobb kommunikációs kampány díjat ítélte oda a szakmai bizottság a Jobb
Veled a Világ „Énekelj a Földért! „ című kampányáért. A kampányban 124.297-en vettek
részt, gyerekek és felnőttek egyaránt, akik ezen a napon – április 22-én – elénekelték a
Föld dalát, a „Gyújts egy gyertyát a Földért!” című dalt.
A Civil díj célja, hogy odaítélése által minél szélesebb körben ismertté tegye a legjobb
hazai civil szervezeteket és legsikeresebb projektjeiket.

4

Támogatott boldogságóra képzések
2018 őszén 21 támogatott pedagógus képzés valósult meg 378 résztvevővel.

Magyarország boldogságtérképe 2018
2018-ban ismért megrajzoltuk Magyarország Boldogságtérképét!
A World Happiness Report éves jelentései szerint annak ellenére, hogy hazánk továbbra
sem a legkedvezőbb helyet foglalja el a világ országait a lakosok boldogságszintje alapján
rangsoroló listán, a trend azt mutatja, hogy évről évre emelkedik a mért boldogság
szintje Magyarországon. A 2018-ban kiadott jelentés szerint Magyarország már a 69.
helyet foglalja el a 156 országot rangsoroló listán, ahol 2012-ben még a 110., 2013-ban a
104., 2016-ban a 91., 2017-ben pedig a 75. helyen állt.

Sajtó és médiamegjelenések
2018-ban is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az alapítványt érintő legfontosabb
eseményekkel benne legyünk az országos és helyi médiában. A boldogságóra
programmal így éppúgy megismerkedhettek a Rádió1 hallgatói Sebestyén Balázs
műsorában, mint ahogy a Családbarát Magazinban vagy a Petőfi TV Én vagyok itt! című,
elsősorban fiataloknak készülő tévéműsorában. Különös figyelmet fordítottunk arra,
hogy egyaránt jelen legyünk az országos és helyi médiában (TV2 Mokka, RTL Klub
Reggeli, ATV Reggeli Gyors) és rádiókban. Büszkék vagyunk arra, hogy a Mária Rádióban
is értékes beszélgetés készülhetett Bagdi Bellával, de a Civil és a Klubrádió is figyelt ránk.
Nagy számú médiajelenlét volt a vidéki médiában is. Az összes megjenések száma 80100 közötti volt, körülbelül annyi, mintha negyed éven keresztül minden nap megjelent
volna rólunk valahol, valami.
Az alapítvány nagy eseményén, az októberi címátadón pedig mind a két országos
kereskedelmi televízió híradója jelen volt., aminek a program súlyának hangsúlyozása
miatt volt kiemelt jelentősége. Bár – a program komolyságának, hitelességének
megfelelően - elsősorban a hiteles magazinokra helyeztük a hangsúlyt (HVG, Forbes,
Marie Claire, nlc.hu, 24.hu), de néhány alkalommal még a bulvársajtó is hírt adott
rólunk, bár stratégiai szempontból nem ez a fő megjelenési területünk.
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Közhasznú jelentés 2018

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Jobb Veled a Világ Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) 2018. évben gazdálkodásáról a
számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves
beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 33.067 e Ft, a saját tőke 21.507 e Ft. A
részletes kimutatás jelentésünk melléklete, mely a mérlegből és a közhasznú szervezeti
eredménykimutatásból, közhasznúsági és kiegészítő mellékletből áll.

2. BEVÉTELEK
Közhasznú tevékenység bevétele:
Gazdálkodó szervezetek által nyújtott támogatások

386 e Ft
113.523 e Ft

Magánszemélyektől érkezett adományok

345 e Ft

SZJA 1% feljánlás

909 e Ft

Egyéb bevételek

6 e Ft

Pénzügyi műveletek bevételek

2 e Ft

Összesen:

115.171 e Ft
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3. ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK
Eszközök:
Immateriális javak

112 e Ft

Tárgyi eszközök

1902 e Ft

Követelések

8211 e Ft

Pénzeszközök záró állomány:
Aktív időbeli elhatárolások
Összesen eszközök:

22782 e Ft
60 e Ft
33067 e Ft

Források:
Induló tőke
Tőkeváltozás/eredmény:

400 e Ft
6214 e Ft

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből):

14893 e Ft

Rövid lejáratú kötezelettség:

11540 e Ft

Passzív időbeli elhatárolás:
Összesen források:

20 e Ft
33067 e Ft
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4. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Közhasznú tevékenység bevétele:

386 e Ft

Gazdálkodó szervezetek által nyújtott támogatások

113.523 e Ft

Magánszemélyektől érkezett adományok

345 e Ft

SZJA 1% feljánlás

909 e Ft

Egyéb bevételek

6 e Ft

Pénzügyi műveletek bevételek

2 e Ft

Összesen:

115.171 e Ft

Anyagjellegű ráfordítások

60845 e Ft

Személyi jellegű ráfordítások

30066 e Ft

Értékcsökkenési leírás

2464 e Ft

Egyéb ráfordítások

6888 e Ft

Pénzügyi művelek ráfordításai
Összes ráfordítás:

16 e Ft
100279 e Ft

5. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
A Jobb Veled a Világ Alapítvány a 2018. évben cél szerinti juttatást nem nyújtott.

6. TÁMOGATÁSOK
A Jobb Veled a Világ Alapítvány 2018.
magánszemélyektől részesült támogatásban.

évben

gazdálkodó

szervezetektől,
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7. A
KÖZHASZNÚ
SZERVEZET
VEZETŐ
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

TISZTSÉGVISELŐINEK

NYÚJTOTT

A Jobb Veled a Világ Alapítvány a 2018. évben a vezetői tisztségviselőinek nyújtott juttatást,
munkabérben részesült, melynek éves összege: 6.016 ezer Ft.
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