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1. Számviteli beszámoló
1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

1.2. Könyvvizsgálat
A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2. A szervezet bemutatása
2.1. Elérhetőség
A szervezet elérhetősége: A székhelyén: 1163 Budapest Gordonka u. 7.

2.2. Azonosító adatok
A szervezet más szervezetnek nem tagja. A HARMADIK VILÁG ALAPÍTVÁNY besorolása, a regisztrációt
végző szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak: Az Alapítványt 1991-ben
vették nyilvántartásba. Közhasznú szervezetté vette nyilvántartásba a Fővárosi Bíróság 7.Pk.67 501/7 számú
határozatával. Az Alapítvány sorszáma: 2359. Adószáma: 19675527-1-42.

2.3. Tevékenység általában
A HARMADIK VILÁG ALAPÍTVÁNY 1991 évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet főbb
tevékenységei az alábbiak: A harmadik világ éhezőinek támogatása.

2.4. Közhasznú tevékenység
A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei az alábbiakban foglalható össze: A végzett közhasznú tevékenységek: szociális tevékenység, családsegítés,
időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
A tevékenységek nagyságrendje változó, mindig az adott erőforrásaink függvénye.

2.5. A szervezet vezetése
A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői, a vezető tisztségviselők adatai
az alábbiak: 5 fős kuratórium vezeti, a kuratórium elnöke Csiky Lajos.

2.6. Szervezeti felépítés
A szervezet önálló részegységekre nem bontható.

2.7. Foglalkoztatottak
A szervezet a tárgyidőszakban munkavállalókat nem foglalkoztatott.

3. A vagyon felhasználása
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3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:
Vagyoni helyzet alakulása
Megnevezés (1000HUF)

Előző év

Induló tőke
Tőkeváltozás
Vállalkozási eredmény
Közhasznú tevékenység eredménye

Változás
Értékben
%-ban

Tárgyév

104

104

0

0.00

2 630

2 509

- 121

-4.60

0

0

0

0.00

- 121

-1 557

-1 436

-1 186.78

4. Költségvetési támogatások felhasználása
4.1. Költségvetési támogatások bemutatása
A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást - ideértve a személyi jövedelemadó 1 %-ának az adózó
rendelkezése szerinti közcélú felhasználását is - nem vett igénybe.

4.2. Költségvetési támogatások felhasználása
A szervezet tárgyévi kiadásainak fedezetéül költségvetési támogatás nem szolgált.

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása
5.1. Bevételek
Kapott támogatások
A HARMADIK VILÁG ALAPÍTVÁNY tárgyévi kapott támogatásait mutatja be támogatásonként az alábbi
táblázat:
Kapott tárgyévi támogatások felsorolása
Támogató

Összeg
(1000HUF)

Lakossági és vállalkozói támogatások

2 888

Összesen:

2 888

Pályázati úton elnyert támogatások
A szervezet a tárgyévben pályázati úton nem nyert és nem kapott támogatást.

Tagdíjból származó bevételek
A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált.

Közhasznú tevékenység bevételei
A HARMADIK VILÁG ALAPÍTVÁNY a tárgyévben közhasznú tevékenységéből bevételt nem ért el.

Egyéb közhasznú bevételek
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A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit mutatja be az alábbi táblázat:
Közhasznú tevékenység egyéb bevételei
Jogcím

Összeg
(1000HUF)

Kamat bevétel

18

Összesen:

18

Vállalkozási tevékenység bevételei
A HARMADIK VILÁG ALAPÍTVÁNY a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.2. Kiadások
Cél szerinti juttatások
A szervezet által a tárgyévben nyújtott cél szerinti juttatásokat mutatja be az alábbi táblázat:
Tárgyévben nyújtott támogatások, juttatások
Juttatás

Összeg
(1000HUF)

ARGENTINAI FINTA LAJOS FÉLE MISSZIÓ TÁMOGATÁS

2 017

INDIAI PRKASH FÉLE MISSZIÓ TÁMOGATÁSA

2 336

Összesen:

4 353

Vezető tisztségviselők juttatásai
A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.

Közhasznú tevékenység működési költségei
A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek
elszámolásra.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai
A HARMADIK VILÁG ALAPÍTVÁNY a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése
Közhasznúsági cél teljesülése
A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának
megfelelően látta el.

6. Köszönetnyilvánítás
6.1. Köszönet a támogatóknak
A HARMADIK VILÁG ALAPÍTVÁNY ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének
ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.
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