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3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:
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Z. rtiotlur.nú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Ad atok eze r f ori ntb an,)

Alapadatok

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A.*rnélvi iövedelemadó meghatáy9.z9tt részén,ek az
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Előző év (L) Tárgyév (2)

372l 5 075
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n kálcznInáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturá!is alapja_iból, illetve
a Kohézió§ Alapból nyújtott tamogatas

G- Korrioált bevétel [B-(C+D+E+F)]
3 576 4 946

H- összes ráfordítás (kiadás) 427t 4 059

l_ Fhből személvi ielleqű ráfordítás 169 2L5

.t, Közhasznú tevékenység ráfordításai 4271- 4 059

K. Tárgyévi eredmény
-550 1 016
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L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekú önkentes
i"úö t-e-riiliéó ei véq iO'sze mé lyek száma
iá tozeróet<ú önkéntes tevékenysegro! .s.zolo
)Óos. evi LXxxVlll. törvénynek megTeleloen,

Erőforrás elt átotts ág mutatói

Ectv. 32, § (4) a) KBL+B2)/2 > 7,000,000, - Ft]

ECN, 32. § (4) b) [K7+K2>=0]

EcN, 32. § (4) c) [(t l+t2-Al-A2)/(H7+ H2)>=Q,25]
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