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20L3. évi Közhasznúsági Jelentés
L. Számviteli beszámoló

A mérleg főösszege: 284e. Ft
saját tőke: 284e.Ft
2. Egyesületünk a tárgyévben költségvetésitámogatást

nem igényelt, nem kapott.

3. Vagyonfelhasználás: nincs

4. Cél szerinti juttatást nem kaptunk.
5. Központi költségvetési szervtől nem kaptunk támogatást
6. Vezető tisztségviselőink semmilyen anyagijuttatásban,

költségtérítésben nem részsÜltek.

7. Tartalmi beszámoló

Ebben az évben kevés pénzből kellett gazdálkodnunk. Több tagunk tart beszámolót a gyermekek
egészségügyi helyzetéről a döntéshozók felé, sajnos, kevés a visszajelzés, főleg a cselekedet
részÜkről. Egy tagunk SEED képzésébensegítettÜnk, ennek következtében a térségnyert egy
terapeutát, aki munkahelyén még kompetensebben látja el a gyermekeket.

