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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

 a Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 2007. évi
tevékenységéről

Készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19.§ (1)-(3) bekezdéseiben
meghatározottak, valamint a 224/2000. (XII. 19.) Kormány rendelet szerint
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1. A közhasznúsági jelentést készítő Alapítvány bemutatása

Az Alapítvány neve: Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

Az Alapítvány rövidített neve: Csányi Alapítvány

Közhasznúsági fokozata: kiemelkedően közhasznú szervezet

Az Alapítvány székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7-9.

Nyilvántartásba vétel kelte (jogerősen): 2005. május 12.

Nyilvántartási sorszáma: 9527 (Fővárosi Bíróság)

Az Alapítvány célja:  A Csányi Alapítvány legfontosabb célkitűzése, hogy a tehetséggondozásban elismert 
szakemberekkel, pedagógusokkal együttműködve tehetséges, de hátrányos helyzetű gyermekeket segítsen 
fejlődésükben, hozzájáruljon hátrányaik leküzdéséhez, tehetségük kibontakoztatásához.

A cél elérése érdekében az alapítványi vagyon terhére:

● hozzájárul a magyarországi gyermekéhezés felszámolásához,
● az iskoláztatási költségek részbeni vagy teljes átvállalásával esélyt kíván adni az alacsony 
jövedelmű családok tehetséges gyermekeinek továbbtanulásához,
● a beteg gyermeket nevelő családok számára javítani kívánja az életminőséget,
● támogatni kívánja azon tevékenységeket, melyek hozzájárulnak a gyermekek elleni 
bűncselekmények számának csökkentéséhez,
● s amennyiben lehetősége lesz ingatlanok biztosításával oktatási tevékenységet is ellát, oktatási 
célokat is megvalósít.

Az Alapítvány induló vagyona: 1.000.000.000 Ft

Az Alapítvány működése: Nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt csatlako-
zhatnak, ha a célok eléréséhez adománnyal hozzájárulnak és az Alapító okirat rendelkezéseit elfogadják.

2. A közhasznúsági jelentés tartalma

a) a számviteli beszámoló
b) a költségvetési támogatás felhasználása
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
d) a cél szerinti juttatások kimutatása
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a 
települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke és összege
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
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3. Számviteli beszámoló

4. A költségvetési támogatás felhasználása

A Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 2007. évben nem kapott támogatást a 
költségvetésből.

5. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A számviteli beszámoló (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló) e közhasznúsági jelentés mellékleteiben 
található a következők szerint:

1. sz. melléklet: Mérleg
2. sz. melléklet: Eredménykimutatás
3. sz. melléklet: Tájékoztató adatok az eredmény-kimutatáshoz
 
A beszámolót Szalai Lívia (lakcíme: 1164 Budapest, Bóbitás út 32.) állította össze, akit a Pénzügyminisztérium 
142401 számon regisztrált a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában.

A számviteli beszámolót és a közhasznúsági jelentést könyvvizsgáló ellenőrizte. A könyvvizsgálatot végezte: 

KIVONAT Könyvvizsgáló és Gazdasági Szaktanácsadó Kft.
1112 Budapest Oltvány u. 50.
Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási szám: 000191
Mészáros Istvánné dr. Karikó Zsuzsanna
Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolványszáma: 003307

A vagyon felhasználásával kapcsolatos táblázatos kimutatás e közhasznúsági jelentés 4. sz. mellékletében 
található.

Az Alapítvány vagyoni helyzetében 2007. évben lényeges változás következett be, a saját tőke 1.136.456 E 
Ft-ról 1.255.024 E Ft-ra változott, tehát 10,43 %-kal nőtt. A változás oka a tárgyévi közhasznú tevékenységből 
származó eredmény volt.

Az Alapítvány Befektetési Politikája alapján a rendelkezésre álló szabad vagyont úgy kell befektetni, hogy a 
befektetések a mindenkori likviditás megőrzése mellett egyidejűleg a lehető legnagyobb biztonságot és jöve-
delmezőséget teljesítsék. Az Alapítvány befektetési tevékenysége során tőkéjének biztonságára törekszik, ezért 
kockázatvállalási hajlandósága alacsony. Ennek következtében a befektetéseken megcélzott hozamhoz kapcso-
lódó kockázat nem veszélyeztetheti az Alapítvány tőkéjének nominális értelemben vett sértetlenségét. A 
biztonságos befektetés érdekében az Alapítvány egyidejűleg több befektetési formát választhat, és az adott 
befektetési formán belül is törekszik a befektetési kockázat mérséklésére a befektetési kockázatok megosztá-
sával.
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5.1.  Támogatások

 Kamatbevételek5.2.

Lehetséges befektetési kategóriák az Alapítvány Befektetési Politikája alapján:
     A. Folyószámlán tartott látra szóló eszköz
     B. Legfeljebb 3 hónapos futamidejű lekötött bankbetét
     C. A magyar állam által vagy a magyar állam kezességvállalása mellett kibocsátott állampapír és kötvény
     D. A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett és a BUX indexben szereplő kibocsátók illetve azok leányvállalatai
         nak értékpapírjai
     E. Nyíltvégű befektetési alapok
     F. Opciós jog vásárlása részvény, deviza vagy más befektetési eszköz tekintetében

A befektetett pénzügyi eszközök között, a fordulónapon kimutatott 211.068 E Ft teljes egészében a magyar 
állam által vagy a magyar állam kezességvállalása mellett kibocsátott állampapír és kötvény volt.

A forgóeszközöknél az értékpapírok állománya 2007. december 31-én 1.008.612 E Ft volt, mely a következők 
szerint oszlott meg a fenti befektetési kategóriák között:
     • A magyar állam által vagy a magyar állam kezességvállalása mellett kibocsátott állampapír és kötvény:
       988.269 E Ft
     • Nyíltvégű befektetési alapok: 20.343 E Ft

A forgóeszközöknél a pénzeszközök között kimutatott 1.377 E Ft-ból folyószámlán tartott látra szóló eszköz 
1.115 E Ft, míg az Alapítvány pénztárában 262 E Ft volt 2007. december 31-én.

Az Alapítvány összes ráfordítása 2007. évben 85.285 E Ft volt, ami teljes mértékben a közhasznú tevékenység 
érdekében felmerült ráfordítás. Erre, illetve a fentiekben bemutatott vagyonnövekedésre a fedezet alapvetően 
az alábbi két bevételből származott:

Az Alapítvány közhasznú célú működésére összesen 113.857 E Ft támogatás kapott, melyek támogató jellege 
szerinti megoszlása a következő:
     • Magánszemélytől: 10.000 E Ft
     • Önkormányzattól: 180 E Ft
     • Egyéb szervezettől (gazdálkodótól): 103.677 E Ft

A fentiek szerinti kapott támogatások jelleg szerinti megoszlása a következő:
     • Pénzeszköz: 70.744 E Ft
     • Térítés nélkül kapott eszközök és ingyenes szolgáltatások: 43.113 E Ft

Az Alapítvány alapítói vagyona az Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően biztonságos befektetésekben 
(kamatozó értékpapírok, államkötvények, diszkont kincstárjegyek, stb.) van elhelyezve, melyek után járó 
kamatbevétel 2007. évben összesen 89.988 E Ft volt.
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6. A cél szerinti juttatások kimutatása

8. A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló

8. 1. A Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány tevékenysége

7. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől
kapott támogatás mértéke

A közhasznú tevékenység ráfordításai között kimutatott 85.285 E Ft a következőkre lett fordítva:

     • Alapítványi irodával kapcsolatos ráfordítások
     • Központi rendezvények ráfordításai
     • Központi sajtótájékoztatók ráfordításai
     • Központi marketingköltségek
     • Központi programfejlesztés ráfordításai
     • Egyéb központi költségek
     • Közösségi házak költségei
     • Mentorok költségei
     • Szociális támogatások
     • Pedagógiai szolgáltatások (gyerekek oktatása, felvételi felkészítése, továbbképzése, stb.)
     • Pedagógusok továbbképzésének ráfordításai
     • Mérés, értékelés, hatásvizsgálat ráfordításai
     • Közös pedagógiai programok
     • Mentori keret
     • Közösségi házak rendezvényeinek ráfordításai
     • Gyermekbeválogatással kapcsolatos ráfordítások
     • Az alapítványi tevékenységgel összefüggő egyedi támogatások

A Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány központi költségvetési szervtől, elkülönített állami 
pénzalaptól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől 2007. évben nem kapott támoga-
tást. A helyi önkormányzattól közhasznú célú működésre kapott támogatásként kimutatott 180 E Ft a Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával való együttműködés révén a Kaposvári Közösségi Háznak otthont adó 
irodahelyiség használatát tartalmazza.

A Csányi Alapítvány legfontosabb célkitűzése, hogy a tehetséggondozásban elismert szakemberekkel, pedagó-
gusokkal együttműködve tehetséges, de hátrányos helyzetű gyermekeket segítsen fejlődésükben, hozzájáruljon 
hátrányaik leküzdéséhez, tehetségük kibontakoztatásához. Cél az, hogy azokat a gyermekeket segítse, akik 
rossz anyagi körülmények között élnek, esetenként rendezetlen családi hátérrel rendelkeznek, szociálisan 
kiszolgáltatott helyzetben vannak, környezetük antiszociális, nem engedi kibontakozni a gyermek tehetségét, 
vagy hátráltatja fejlődését.

Az Alapítvány tevékenysége szakmai szempontból egyedülállónak számít Magyarországon. Tehetséggondozó 
programja egyben egy életút program is, mely 10 éves koruktól felnőtt korukig, egyetemi, főiskolai tanulmánya-
ik, befejezéséig végigkíséri a tehetséges fiatalokat, mellettük áll, támogatja őket.
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8. 1. A Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány tevékenysége

Felvételi előkészítők, intenzív tanfolyamok

A programban folyó szakmai munka egyik fontos alapja a gyermekeknek mind az egyedi, mind a közösségben 
történő fejlesztése, mely minden esetben figyelembe veszi a gyermek egyéni fejlődési ütemét.

A csoportot vezető mentor közreműködésével a tehetséggondozó program több színtéren valósul meg. Egy-
részt az iskolában és az iskolához kapcsolódó pedagógusok, másrészt az adott településen, a fejlesztő prog-
ramba bevonható szakemberek révén, illetve az Alapítvány Közösségi Házában az Alapítványhoz közvetlenül 
kapcsolódó szakemberek révén.

Az Alapítvány arra törekszik, hogy minden térségben kialakítson egy-egy, un. Közösségi Házat, egy olyan 
központot, ami a gyermekek számára jól megközelíthető, és ahol a csoportos foglalkozásoknak megfelelő tér 
van.

Az Életút Tehetséggondozó programra az Alapítvány a támogatásokkal növelt alapítói vagyon mindenkori 
hozamát fordíthatja. Ezért a kuratórium évente határozza meg az indítható csoportok számát, azok létszámát, 
valamint a kiválasztásban érintett térséget, iskolákat és korosztályt.

A 2007. évben az Alapítvány által felkarolt tanulók létszáma jelentősen megnövekedett. 

A 2007. év áprilisában az alapítvány iroda a kuratórium döntése értelmében három új tehetséggondozó csoport 
indítására írt ki pályázatot. Az eddigi helyszínek mellett (Kaposvár, Jászság) Pécsett is indult tehetséggondozó 
csoport. Így az Alapítványba járó diákok száma a 2006. évihez képest megduplázódott. 2007. decemberében 
már 84 gyermek vett részt az Alapítvány Életút programjában. A gyermekek kiválasztását szakmailag átgondol-
tan, gyermekközpontúan terveztük meg, az általános iskolák által delegált diákokból – pedagógusok ajánlásával 
– pszichológusok és mentoraink összehangolt munkájának eredményeképpen kerültek be az egyes csoportokba 
tehetséges, de hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű diákok.  

A 2006-ban beválogatott tanulók számára a fejlesztő foglalkozások elindultak február, illetve március hónapban, 
majd októberben minden tanuló számára egységesen elkezdődtek az egyéni, illetve a csoportos fejlesztések, 
tréningek. Minden gyermek az egyéni fejlesztése mellett havi 23-25 óra fejlesztő foglalkozáson vagy közösségi 
programon vett részt. Közös fejlesztő foglalkozásokat az alábbi szakterületeken szerveztünk számunkra: dráma-
pedagógia, angol nyelv, számítástechnika, kézműves foglakozások, szövegértés/szövegalkotás, tanulásmódszer-
tan. Külön kiemelendő, hogy minden gyermek részt vett egy 2x10 órás tanulásmódszertan tréningen.

2007. szeptemberétől a gyermekek fejlesztésének megtervezéséhez elkezdtük különböző kompetenciáiknak 
rendszeres mérését, azaz a pedagógiai és pszichológiai mérések következetes alkalmazását. A mérések alapján 
nyomon tudjuk követni a gyerekek fejlődését.

2006/07-es tanév második félévében a 8. osztályos gyerekek (ilyenek csak a nagybajomi és a jászsági csoport-
ban voltak, összesen hárman) a gimnáziumi felvételük sikeressége érdekében speciális előkészítő órákra vagy 
tanfolyamokra jártak (a saját csoportjuk közös foglalkozásai mellett). Mindhárom gyerek sikeresen felvételizett, 
bekerültek az általuk választott középiskolákba. Ebből az egyik tanuló a 2007/08-as tanév első félévében olyan 
szépen teljesített, hogy az Alapítvány külön ösztöndíjban részesítette.

2007. nyarán már elkezdődött a szeptemberben 8. osztályt kezdett jászsági gyerekek középiskolai felkészítése, 
külön intenzív angol tanfolyamon vettek részt (3 tanuló), mert a terveik szerint ez volt a felvételi tárgyuk. 
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Egyéb foglalkozások

A nagybajomi csoportból 2007. októberétől 5 új 8. osztályos tanuló járt külön gimnáziumi előkészítőbe az 
általuk választott tárgyakból (matematika, angol, magyar nyelv és irodalom.)

A már említett csoportos foglalkozások mellett a nagyobb jászsági gyerekek közül ketten külön zeneórákon 
vettek részt (zongora, hegedű), szép sikerrel vizsgáztak. Egy tanuló nagyon érdeklődött a programozás iránt, ő 
külön programozást tanult. Egy tanuló külön rajzórákra járt. 

A jászságban különféle tantárgyakból országos versenyen 6 tanuló vett részt, ebből az egyik gyermekünk lett a 
Hermann Ottó természetismeret verseny 12. helyezettje.

Megyei / városi versenyeken 9 alkalommal vett részt alapítványos tanulók; Jászberény város nyelvtan verse-
nyén 2. helyezést ért el egyik tanulónk. Az Állatkert által meghirdetett országos rajzpályázaton szintén helye-
zést ért el egy tanulónk.
 
A nagybajomi gyerekek közül egynek támogattuk a sakkedzését, mert ez irányban kezdett érdeklődni, már 
2007-ben jelentős eredményeket ért el. (Böszörményi Géza emlékversenyen a legeredményesebb 14 év alatti 
játékos.) Szintén ugyanebben a csoportban támogattuk egy tanulót, aki korcsoportjában országos bajnok lett 
latin táncban.

Nyomon követtük egyes tanulóink esetleges lemaradását, ők felzárkóztató foglalkozásokon vettek részt.

A 2007. év folyamán a gyermekek számára négy különböző tábort szerveztünk, mindegyikben a szabadidő 
tartalmas eltöltése mellett az oktatás is nagy hangsúllyal szerepelt:

Számos közös kirándulást, múzeum- és színházlátogatást is szervezett az Alapítvány (Inka kiállítás speciális 
történelem órák, Titanic kiállítás, Csodák Palotája, LUMU – kreatív, alkotó hétvége a múzeumban, látogatás 
Zeneakadémián). A közös (mindegyik csoportot érintő) programok mellett a 6 tehetséggondozó csoport önálló-
an, vagy egy-egy Közösségi Ház együtt is szervezett kirándulásokat / családi napokat / nyílt napokat. 

A jászsági csoportjaink külön programjai: Jász Múzeum (március); jászdózsai kirándulás, homoki túra (április); 
jászberényi állatkert (május), budapesti mozi látogatás, nyílt nap (december), családi karácsony. Nagybajomi 
Közösségi Ház: Mesztegnyői falumúzeum, gadányi Hunyadi kúria, kaposvári mozilátogatás, családi karácsony. 
A pécsi és a kaposvári csoport nagyrészt a 2007. második felében bekerült gyermekekből állt, így nekik csak 
egy-egy családi nap volt (karácsonykor).

Mindegyik Közösségi Házban rendszeresek voltak a szülői értekezletek.

Tábor helyszíne

Sarlóspuszta
Jászberény
Sarlóspuszta
Zánka

Időpontja Résztvevők száma Téma

Január - 3 nap
Június - 5 nap
Július – 6 nap
Augusztus – 6 nap

Hagyományőrzés
MultiCenter
Drámaped/történelem 
Tanulásmódszertan

11
17
37 
79
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Mindennek a megvalósításához az induló csoportokhoz 3 új mentort vettünk fel.  2007. folyamán a teljes 
állásban dolgozó mentorok száma 6-ra növekedett; a Csányi Alapítvány számára dolgozó pedagógusok száma 
23 fő volt + 3 tanulásmódszertan tréner.  Mentorainkat a feladataikhoz kapcsolódó továbbképzésekre írattuk 
be (tanfolyam, egyetem). A megnövekedett feladatokra tekintettel 2007. májustól az Alapítvány tehetséggon-
dozó programjának közvetlen irányítását és az Alapítványi iroda vezetését egy főállású ügyvezető igazgató 
látja el.

Szeptemberben további helyiségekkel bővült a Kaposvári Közösségi Házunk. Közösségi Házaink felszerelését is 
bővítettük, különös tekintettel a kaposvárira. 

Az alapítványi gyermekek többször részesültek szociális juttatásban. Minden gyerek nyáron vagy iskolakezdés-
kor egységesen szociális segélyben részesült, amit ruházkodásra vagy taneszközök vásárlásra fordíthattak. 
Karácsonykor minden család (a családtagok létszámától függően) komoly élelmiszer csomagot kapott. Az 
egyedi igényeket figyelembe véve egyes tanulók több szociális segítségben is részesültek.

Az Alapítvány Életút programjának működtetése mellett – lehetőségeihez mérten - segítséget nyújt beteg 
gyermekeket nevelő családok számára is.

9. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások

A Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány vezető tisztségviselői munkaviszonyban, vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban az Alapítvánnyal 2007. évben nem álltak, így e jogviszonyból 
adódóan az Alapítványtól semmiféle pénzbeli vagy természetbeni juttatásból nem részesültek.

Budapest, 2008. június 21.

John Charody

Az Alapítvány képviselője
Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Mérleg
2. sz. melléklet: Eredménykimutatás
3. sz. melléklet: Tájékoztató adatok az eredménykimutatáshoz
4. sz. melléklet: A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
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Budapest, 2008. június 21.  
  
 John Charody 
 Az Alapítvány képviselője 
 Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 

1. sz. melléklet:

MÉRLEG

Sorszám

a
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

A tétel megnevezése

b
A . Befektetett eszközök
  I. Immateriális javak
  II. Tárgyi eszközök
  III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök
  I. Készletek
  II. Követelések
  III. Értékpapírok
  IV. Pénzeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
D. Saját tőke
  I. Induló tőke / Jegyzett tőke
  II. Tőkeváltozás / Eredmény
  III. Lekötött tartalék
  IV. Értékelési tartalék
  V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből
 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
  I. Hátrasorolt kötelezettségek
  II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
  III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző évek
helyesbítései

d

Tárgyév

e

Előző
év
c

141 740
1 346
2 056

138 338
972 543

374
464

970 008
1 697

24 548
1 138 831
1 136 456
1 000 000

95 774
0
0

40 682
0
0

1 576
0
0

1 576
799

1 138 831

225 695
765

13 862
211 068

1 010 535
332
214

1 008 612
1 377

22 652
1 258 882
1 255 024
1 000 000

136 456
0
0

118 568
0
0

3 161
0
0

3 161
697

1 258 882

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Adatok E Ft-ban

<< Vissza
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Budapest, 2008. június 21.  
  
 John Charody 
 Az Alapítvány képviselője 
 Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 

2. sz. melléklet:

                                                EREDMÉNYKIMUTATÁS    

Sorszám

a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

A tétel megnevezése

b
A . Összes közhasznú tevékenység bevétele
 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
  a) alapítótól
  b) központi költségvetéstől
  c) helyi önkormányzattól
  d) egyéb
 2. Pályázati úton elnyert támogatás
 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
 4. Tagdíjból származó bevétel
 5. Egyéb bevétel
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Összes bevétel (A+B)
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai 
Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai 
Rendkívüli ráfordítások
F. Összes ráfordítás (D+E)
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eremény (G-H)
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

Előző évek
helyesbítései

d
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tárgyév

e

Előző
év
c

91 517
35 761

0
0

55
35 706

0
0
0

55 756
0

91 517
50 835
37 385
8 992
3 960

4
0

494
0
0
0
0
0
0
0

50 835
0
0
0

40 682

203 853
113 857

0
0

180
113 677

0
0
0

89 996
0

203 853
85 285
54 392
26 658
4 225

5
5
0
0
0
0
0
0
0
0

85 285
0
0
0

118 568

Adatok E Ft-ban

<< Vissza
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Budapest, 2008. június 21.  
  
 John Charody 
 Az Alapítvány képviselője 
 Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 

3. sz. melléklet:

                  TÁJÉKOZTATÓ ADATOK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ  

Sorszám

a
1
2
3
4
5
6
7

A tétel megnevezése

b
A. Személyi jellegű ráfordítások
  1. Bérköltség
     - megbízási díjak
     - tiszteletdíjak
  2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
  3. Bérjárulékok
B. A szervezet által nyújtott támogatások

Előző évek
helyesbítései

d
0
0
0
0
0
0
0

Tárgyév

e
8 992 26 658

15 475
2 257

0
6 173
5 010

0

6 322
3 896

0
912

1 758
494

Előző
év
c

Adatok E Ft-ban

<< Vissza
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Budapest, 2008. június 21.  
  
 John Charody 
 Az Alapítvány képviselője 
 Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 

4. sz. melléklet:

                          KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL   

Sorszám

a
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10

11

A tétel megnevezése

b
Saját tőke összesen
   I. Induló tőke / Jegyzett tőke
      Induló tőke növekedésére ható tényezők
      Induló tőke csökkenésére ható tényezők
   II. Tőkeváltozás / Eredmény, ebből
      Előző években keletkezett közhasznú  
      tevékenység eredménye
      Előző években keletkezett vállalkozási 
      tevékenység nyeresége
   III. Lekötött tartalék
   IV. Értékelési tartalék
   V. Tárgyévi eredmény közhasznú 
       tevékenységből
   VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási 
tevékenységből

2006. év

c

2007. év

d
1 136 456
1 000 000

0
0

95 774
95 774

0

0
0

40 682

0

Változás
(E Ft)

e
118 568

0
0
0

40 682
40 682

0

0
0

77 886

0

10,43%
0,00%

-
-

42,48%
42,48%

-

-
-

191,45%

-

Változás 
(%)

f

Adatok E Ft-ban

<< Vissza

1 255 024
1 000 000

0
0

136 456
136 456

0

0
0

118 568

0
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