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1. Számviteli beszámol

1.1. Számviteli beszámolrí bemutatása
A számviteli beszámol f bb adatai az alábbiak

Az alapitvány a sziímviteli nyilviíntartásai rerrdszer t a szrímvitelr l sz l 2000 évi C. ttirvény és az
egyéb (k áaszrrrí) szervezetek k nywezetését szabályoz 22412000 (xI.19.) szám kormányrendelet
el írásai szerint alakította ki.

a, A kcinywezetés m djrín ak meghatározása;

Az a|apítvány 2003 ta a kett s k nywitel szabrílyainak megfelel en vezeti ktinyveit'

b, A beszámol készítés rendje:

Az aIapíNátty - tekintettel a fenti jogforrásokra _ az el zí3 ével rez hasonl an k zhasznri egyszenisített
éves beszámol t készített a tárgyévben is. A beszrímol részei a kormrínyrendelet 1. számir melléklete
szerinti egyszenisített mérlegb I, a 3. szímri mellékletben meghatározott kcizhasznri eredmáry
levezetésb l, valamint tajéko ars adatokb l áll.

Tár,gy,év

69 254
I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszkozok 69 2s4
trII. B efektetett pénz:Ürgy eszkcizcik

B. Forg eszkozok r0 344

1 351

JILEÍtét p?pÍe
IV. Pénzeszkozok 8 993

C. Aktív id beli elhatárolások 704
ESZKÖZoK ÖsszpSEN 80 302

D. Saját t ke 64 581

I. Jegyzett t ke 1 000

II. T keváItozás 62 052
III. Lekc'tott tartalék

V. T ár gyévi kozhas znu eredmény l Alaptevékenység

Számviteli beszámol adatai

VI. Tárgyévi vállalko zási eredmény
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F. Kotelezettségek

I. Hátrasorolt kotelezettségek

II. Hoss zí Lejáratrr kcitelezettségek

III.Rovid lejáratu kotelezettségek

G. Passzív id beli elhatárolások

r 133

r 733

13 e88

80 302

13 4!s
58 494

5 802

3 380

35 135

FORRÁSOK ÖsszpSEN

Kozhasznri célir mtíkodésre kapott támogatás

: il3-pitotg"l

: kg'pg"*li k l1::g"*:9.:l

PáIyázati riton elnyert támogatás

Tagdíj b l szárm az bev éteL

Egyéb bevétel 5 739

Vállalk ozási tev kenys ég bevétele

K;"h;;;il ;;;ék; ; g'Ji*aításai

Anyagj elle gri ráfordításai 34 859

Személyi j elle grí ráfordítások

e't9t::okken9:i ki'í:
Egyéb ráfordítások

Pénziigyi mríveletek ráfordításai | 7

Rendkívtili ráfordítások

s 
_' :*:'lyi j,:lk g" :í {91di1* :"k

Értékcs okkenési leírás

Egyéb ráfordítások

ng1dkj"tiili *{g$ítu :9k
Összes ráfordítás

Ad zás el tti vállalkozási eredmény

Ad fizetési ktitelezettség

Tárgyévi kozhasznit eredmény r 529

Személyi j ellegri ráfordítások

Bérkoltség 2Á i;;;
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Tárg{é.v

bérktiltségb l: tiszteletdíjak
1 159

Személyi j ellegti egyéb kiÍizetések 5 275
Bérjárulékok 6 369
A szervezet áItaI nyijtott támogatások

1.2. Kiinywizsgáiat
A tárgyévi számviteli besziímol szabályszeníségét, megbízhat ságát és val diságát kcinywizsgál
ellen rizte. A besziímol t hitelesít kcinywizsgál neve, címe és kamarai tagsági szátma:

A kcinywizsgálaÍtalmegbizott tiírsaság neve; Benk és Társa Kcinywizsgál és Ad tanácsad KÍL

Székhelye: 1036 Budapest' Bécsirit 53-55'

Kamarai nyilvántartási szátma: MKVK 000598

Hitelesít kcinywizsgál neve: Benk né Bablina Mária

Lakcíme: 102l Budapest, Modori utca3lb'

Kamarai regiszkáci s számal. 001 l l 5

1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolríhoz
A számviteli beszámol a szewezet gazdáIkodásár l, vagyoni-, pénzÍigyi- és jtivedelmez sége
helyzetér l megbízhat és val s képet mutat, ahhoz további kiegészít informáci k k zlése nem
sziikséges.

2. A szervezet bemutatása

2.1. Elérhetiség
A szerv ezet elérhet sége :

Székhely: 1 044 Budapest, F ti t 4.

Intemet: grof.andras@twistoliver.hu

Telefon: 06209154644

2.2. Azonosít adatok
A szewezet más szeryezetrek nem tagja. A TWIST OLIVÉR Ahpítvríny besorolása, a regisztráci t
végz szew neve' a szewezet nyilvríntartási száma, azonosít adatai az alábbiak:

Regisznáci t végz szew.: F városi Bír ság
Nyilvántartási szám: 1 81 5

Bejegyz határozat száma: Pk.6623 61 199 l / l
Nyilvántartrísba vétel kelte: l99L.07 .22.

Székhelye: 1044 Budapest, F ti t 4.

Képvisel k neve és címe: Lengyel EsÍer/mint a Kurat rium eln ke

GT f András igazgata/ll33 Budapest, SzentLászl rit l3.

ffi$**$$ llffii$ffi#;t';;'',-,"H'ffi,
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Minősítése : Köáasznú szerv ezet

Minősítő v égzés szátma: l 6.Pk. 6623 6 l l99 l l 4'

Minősítése: Kiemelkedően közlrasznú szsryezet

Minősítő végzés száma: 16.Pk.66.236l I99I ltl.
Végzés kelte: 2010.03'01

Jogerőre emelkedés: 201.0.03.25

2.3. Tevékenység általában

A TwIsT OLIVÉR Ahpítvány 1991 évben jött léüe. Az alakulás céIja, a szervezet főbb tevékenységei
az alábblak:.

Alapítók adatai:

- Újpesti Családsegítő Kö4pont (jogutó-dja: Újpest SZEI.)

címe: 1045 Budapest, Rózsa utca 7. fiogutód: 1042Bp' Deák u. 93)

- Menhely Alapítvány

címe: 1083 Budapest, Vajdahunyad utca 3.

Az alapítók a PTK '76lA. ő-a alapján jogi személyiséggel rende1kező alapítványt hoztak létre a
hajléktalanok gondozására, trírsadalomba való visszaillesztésÍik elősegítésére, speciális intézmények
létrehozása és fenntartása útján'

Az eredeti cél megvalósítása sorrln az egészségmegőrző, betegségmegelőző, győgyító-, egészségügyi
rehabilitációs tevékenység, valamint egyéb rehabilitációS tevékenység, amely elsősorban hátriínyos
he\yzetl csoportok trírsadalmi esélyegyenlőségének elősegítésének érdekében történik.

Az Alapítvríny által nyujtolt szolgáltatásokat a rászorulók korlátozás nélktil vehetik igénybe.

2.4. Ktizhasznú tevékenység

A szewezet tárgyévi közhaszrú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az
alábbiakban foglalható össze:

A Közhaszrú tevékenység szakmai beszámolóját jelen Közhaszrúsági jelentés melléklete tartalmazza.

2.5. A szervezet vezetése

A szervezet döntési strukturájának, vezetésárek, képviseletének ftibb jellemzőí, a vezető tisztségviselők
adatai az alábbiak:

Az a|apitvány vezető szerve a kuratórium.

A kuratórium az alapitváty kezelője és legfőbb döntéshozó szerve. Négy személyből á11, melynek

elnökét a Kuratórium javaslata alap1án az alapítók jelölik ki határozatlanidőre.

A Kuratórium jelenlegi elnöke: Lengyel Esáer

A Kuratórium további tagjai: Borsi lbolya

Dr. Seprényi Sríndor

BényeiZo|tán

Az Alapitvány ígazgatőja: Gróf András

.i.illffffi il$E.il$ffiÍ$mRli.lffi l*n* .ffi lllllllll,lll..ll
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2.6. Szervezeti felépítés
A szervezet önálló részegységekre nem bontható . A szervezetifelépítés ftibb jellemző j az alábbiak:7, Az alapítvánv legfőbb szerye a Kuratórium.
Teshilet: Négy személybőt áll, melynek elnökét és tagiait az alapítók kérik fel.
Ülésezik: saikség szerinti gyakorisággal, de legalább évente egy alka'ommal.

$""#1#:fr,lÍTJ:,'rx1iJj111|ffiJ ?::#-:';;;uusegga, 
nyilt szavazással hozza meg.

A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozjk a'Közhaszrúsági jelentés, valamint az egyszenísítettéves beszámo'ójának 
"li"g"ail;gk:;üo'"",'#''*.t követő év május 3 t-rg.

2, Az alapítvény operatív irányításával az igazgatóvan megbízva.
Az igazgatőval kapcsolatos munlcíltatói jogokat a Kuratórium látja el.
3, Az alapítvány ellenőrző szerye a Felügyelő Bizottság.
Testtilet: háromtagú és elnökét, valamint tagJút azAlapító kéri fel 5 éves időtartamra.
Ülésezik: szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente egy alkalommal.

2. 7. F oglalk oztatottak
Azalapitvány foglalkoztatrísi helyzeténekbemutatására szolgál azalábbitablazat.
Az adatok ''Ezer Forintban'' értendők.

- Éffi B'ér..ffi

1l
2

12 1!:7
2 611

l04
22 262

20 832

2 659
I ?p:"

48

l3 23 491

3.1. A vagyon felh asznátásávat
A vagyon felh asnálásával kapcsolatos

kapcsolatos kÍmutatás
kimutatás az a\ábbi:

Indul t ke

T kevált ozás
I 000

6 938

itffiÍffiás
".Éfi ékffi ,,"l',"'Pou$áil

1 _0p"9

62 A52 55 114

55 114 1 529 -s3 585

g,g"g

7?!,1?

0.00

-3 504

alakulásához
mutatja be a kimutatás, annak értelme zéséhez kiegészít
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4. Költségvetési támoeatások felhasználása

4.1. Költségvetési támogatások bemutatása
Az aIapítvány a trírgyévben költségvetési támogatásokat is kapott. A kö4ponti költségvetési szervektől
és más elkiilönített állami pénzalaptól kapott trímogatások jellemzői az alábbiak.:

20 I 0.01.0 I -2010 "r2.3r

20II.0 l.3 1 Szervezettink elszámolt

uuntgpsyr rgfpg#

20 1 0.0 1 .0 1 -2010.r2.31

fo glalko ztatás el s egíté s e

h+yj h*tísblísban

''lírgh ot Fgyg1g hp''p"lpj 9

-| 
* *g 9! Ö3r<g_rqi ly ?T! W1vJ nglm *ív l

4.95 8,2-

2010.01.01 - 201 0. I 2.31

intézménvi mrikodés

havi bontásban

IV, Fp:, Ot$_o_1** y:*. .!*m,:.o_g *t* l ?
5 "925,3

20 1 0.0 1 .0 I -20t0.12.31

A felhasználás titemezése

Az elszámolás hataridej e

4 .2 . Kiilts é gvetési támo gatás o k felh asználás a

A koltségvetési támogatások felhaszná|ását mutatja be az alábbi tábIázat:

Ktiltségvetési támogatások felhasználá sa

S z e mé lyi j ci ve del ema d l Yo - ának koz c é lri felh a s zn áIására

Kozponti koltségvetési szervt l más, elktilcinített állami pénzalap és
szervei

Helyi cinkormányzatok és szervet 10 784

Ki s ebb s é gi tel eptil é si cinko rmány zatok é s sz ervei 0

20||.0l .3 l Szervezehink elszámo1t

Nfáiádv'.tífiy

Támogatás megnevezése

T í"ll. ge *Jí9 Íl-S 9-' 9'g" 9
Támogatás id oontia

A felhasználás titemezése

Az elszámolás határidei e

Tárnogatás megnevezése

Támogatás id pontja

Jí-sg*Jás''gÉlj*
A felha sznáLás {itemezése

Az e|számolás h*Íí:j'$qg" ' ' '

T 1_mo g *á g m g gl 9y"9?9"-S_9

Támogatás osszege

Támogatás id oontia

Támogatás cisszeee

Tárnogatás id oontia

Teleptilési cinkormányzatok társulásai és ezek szervei 0
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A1apít

$8:l:iil:$4 l5,8:ri't494

5. A tárgyévÍ eazdálkodás bemutatása

5.1. Bevételek

Kapott támogatások

A TWIST ol,ryÉn Ahpítvány tárgyévikapott trímogatrísait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban
az alábbitáblánat:

, usszeg .

: : r: : : : : : : :: : : r r : :.: : r : : : : : rir: :: !: : i t::l

(::1:l0{ltlr*{íF)

S zem élyi j ovo de 1 ema d I%r- ának kcizc é lir felha sznáIásár a 46
r-o":ng*it:lfÉe""t.:i :"::.wi1'-á:'''':-lt ti]g*it.tt íl}.'"i y-:.yr:*!.*B.Í': ':_.l":*:: 47 664

Helyi cinkormányzatok és szervei

Kisebbségi telepi'ilési onkorm ányzatok és szervei

Teleptilési onkormányzatok társulásai és ezek szervei

Alapít

Más forrás 5 802

$:!:,:,:,,1|$i,$

P á|y ánztí riton elnyert támo gatások

A szewezel által a tárgyévben pályazali riton elnyert kapott trímogatrísok az alábbiak:

il''llElily'étr.l',.ll

......l,..o.S.SztsB....l.l...l.

ti:i0:0l0.I$rÍF

NCá Paly"Íry!

Haj léktalanokért Kozalapítvány

Szociális és Munkatigyi Miniszter

Szociális és Munkatigyi Minisáer
"':.""'"'"""'

o sszefogás Koz alapítv ány Szociális és Munkatigyi Minisáer

F városi Szociális Kcizalapítvány

.5'.i...80a

Ta gdíj b l szírmaz bevételek

A szewezet atárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált.

KtizhasznrÍ tevékenység bevételei

A TWIST orrvÉn Ahpítvány kcizlraszrrri tevékenységének trírgyévi bevételeit mutatja be az a!ábbi
táblázat:

NÍáíá:dváfi

i r: !: : t::t 
:. 

:: 

:. :a : : :

l\lÍro..'.,
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Egyéb kiizhasznrí bevételek

A szervezet kcizhasmri tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit mutatja be az a\ábbttáblázat:

2 7??

3ir3.80

', 'Osszeg.,.'. "

(,1,000H'uF)'i

i Össiég "
(,Í'oooHUF)i

5.....í

Vállalkozási tevékenység bevételei

ATWISTot.tvÉRebpiwányatárgyévbenvállalkozásitevékenységetnemvégzett.

5.2. Kiadások

Cél szerinti juttatások

Az a|apíwány á|ta| a tárgyévben nyrijtott cél szerinti pénzbeni és nem pénzbeni juttatásokat mutatja be

!14
s 565

fordított - a

Váltoxá$ilplo

0.0

0.0

!!1,?
0,9

33.9

az alábbitábIáaat.

Azétkeztetéssoronmegfigyelhet jetent s.emelkedésahajléktalanokétkeztetésére

l"1aú[i*r :aent sebb - trímogatássa| magyarázhat '

Cél szerintí jutta1á.ok,,'

7 467

4 ZI5

262

525 I

7 467

Takarít szer

Ö:xt *$ji .

Összesen (Pénzbeni)

:* 2!1

549

211

.,,12?
21

9s9
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Y ezet tisztségvisel k juttatásai

A szerv ezetvezetotisztségvisel i atárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak'

Ktizhaszn tevékenység miíktidési kiiltségei

Az a1apitvány kozhas znumtikodési kiadásait részlete zi az alábbi táblázatj

Telefon, internet

TakailtáS
4 29r

':.1 ::.i

:' f,{l

1?,1

ip,1
60.9

1 062l zsts

Szociális gondoz i díj

P-é:'tigv' *f"'dílí:gh' .'.''
Összes mríkodésí kiadás

??9
372

141

-68

405 184

s63 s63

55 573

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

A TWIST orwÉn Ahpítvány a trírgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett'

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése

Ktizhasznrísági cél telj esiilése

A szewezet a létesít okiratríban meghatározott ktiáaszrrri tevékenységét a tárgyévben kcizhasm

céljának megfelel en LálÍa el'

I tg?
320

1í3
4 220

4 445

1 760

p"2

0
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6. Kösziinetnvilvánítás

6.1. Kösztinet a támogatóknak
A ryI|T oLIVÉR Alapítváty eanton fejeziköszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshozatárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.


