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1. Közhasznúsági fokozatunk az alakulás óta megvan, 2003 óta, Pk.60084/2003 számon.
A számvitelről szóló törvény és a kapcsolódó kormányrendelet alapján elkészíti beszámolóját,
a bizonylatok feldolgozása gépi úton történt.
2016-ban vállalkozása nem volt, így társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.
Az Alapítványnak a mérleg fordulónapján köztartozása nem volt.
A közzétett adatok, könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva.
Az adatok nyilvánosságra hozatala megtörtént: - saját Internet oldalunkon
- továbbá a www.fenypress.at Internetes
portálon
Közhasznú tevékenysége (az Alapító Okirat szerint):
1. Szociális tevékenység: A Kuratórium megszavazta, hogy az Alapítvány egészségügyi
eszközeit az év folyamán, ill. 2016-ban is, folyamatosan használják, a működő kapcsolatokon
keresztül rászorulók részére, tegyék hozzáférhetővé. Önkéntesekkel, partner civil
szervezetekkel. A Pedro Pékség adományait felügyelje és szervezze, hogy a jelentkezett
emberekhez folyamatosan eljuthassanak az élelmiszerek, mindhárom boltból, a hét minden
napján. K Lajos és családja részére, pékségi élelmiszerek, zöldségek, gyümölcsök
adományozása, folyamatosan és nagy mennyiségben. N Tibor és családja részére vitaminok
adományozása, nagy mennyiségben. Az Örömhír Általános Iskola és Óvoda részére,
kézműves alapanyagok adományozása, nagy mennyiségben. A Kuratórium rendelkezik arról,
hogy N T Ildikó és családja részére, pékárukat adományoz rendszeresen. A Kuratórium 6 db
bábszínház bérletet adományoz, a Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ kis
lakói részére, továbbá pékségi élelmiszereket és piskóta süteményeket adományoz nagy
mennyiségben. Sipőczné Babos Tímea részére, 3 fő gyermeknek belépőket adunk a Fülesbástya meglátogatásához Győrben. A Kuratórium megszavazza, hogy az Alapítvány
eszközeiből nagy mennyiséget ajándékoz a Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi
Központ kis lakói részére. Az adomány az alábbiakat tartalmazza: ruhák, cipők, testápoló
termékek, Harisnyák, zoknik, kalapok, sapkák, vitaminok, higiénés termékek, gyöngyök. Sz
Ágnes családja ill. a rokonságban élő gyermekek részére ajándékozunk: táskák nemezből,
sálak, könyvjelzők, Tessloff füzetek, tárcák, élelmiszerek, képeslapok, gyógyító termékek,
vitaminok, gyöngyök, gyöngy ékszerek, zöldség, gyümölcs, képek, nemez ajándékok, táskák,
tárcák bőrből, édesség.

2. Kulturális tevékenység: A Filharmónia előadásaira, és más programokra, az eddigiek szerint,
folyamatosan szervezzük a csoportokat, Metzger Mária irányításával. Könyv
örökbefogadásokat szervezünk. A kiadott szépirodalmi műveket, céges és magánszemélyes
szponzorációban jelentetjük meg. A köteteket ingyenesen fogjuk ajándékozni: szegényeknek,
állami gondozott fiataloknak, fogyatékkal élőknek, civil szervezeteknek, művelődési
házaknak, könyvtáraknak, stb. A kötetek meghatározott alapára: 1990 Ft. Ettől az összegtől
ügyintéző kollégánk belátása szerint eltérhet, ha vásárló viszonteladó és árrés miatt
szükséges, hogy a vételi összeg alacsonyabb legyen, ill. ha a vásárló szociális helyzete
megkívánja.
Az Alapítvány képviseletében, Metzger Mária író-olvasó találkozókat fog szervezni és tartani,
Magyarország városaiban, különféle intézményeiben. Igény szerint, külföldön is. A könyv
örökbefogadással kinyomtatott könyveket ajándékozzuk is, illetve pénzért történő eladása is
lehetséges, mely az Alapítvány árbevételét szolgálja. Az Alapítvány P Norbert és családja
részére, 5 gyermeknek belépőjegyet biztosít, a Füles-bástya meglátogatásához, Győrben.
Az Alapítvány Cs Noémi és családja részére 2 főnek belépőjegyet biztosít, a Füles-bástya
meglátogatásához, Győrben. S BTímea és gyermekei részére, a Győri Állatkertbe 3 belépőjegy
biztosítása.
3. Folyamatosan játszó és kézműves foglalkozásokat tartunk, a hozzánk járó gyerekeknek. Ehhez
próbálunk minél több forrásból játékokat, kreativitást fejlesztő eszközöket beszerezni. Az
Alapítványunk minden alkalommal megvendégeli a hozzánk betérő gyermekeket, fiatalokat,
készleteinkből. Ételt is készítünk részükre. Ajándékokkal is ellátjuk a gyerekeket, amikor pl. az
iskolában jó jegyet kapnak, ha lelki támogatásra van szükségük, stb. A Kuratórium
megszavazza, hogy az Alapítvány egészségügyi eszközeit az év folyamán, ill. 2017-ban is,
folyamatosan használják, a működő kapcsolatokon keresztül rászorulók részére, tegyék
hozzáférhetővé. Önkéntesekkel, partner civil szervezetekkel, családokkal dolgozunk.
A menekülteket befogadó állomásokkal is együttműködtünk, segítettük, a menekült
gyermekek ellátását, életük javításán dolgoztunk. Segélyeket adományoztunk. Hajlék nélküli
családokat is segélyeztünk, élelmiszerrel láttunk el.

Az Impulser mágnes matracok, a lágylézer biztosítása, hosszú távú, folyamatos használatra.
Az önkénteseink teljes elérési körében is folyamatosan használják e termékeket a rászorulók,
ill. segélyezettjeink, ill. állami gondozott gyermekek és azok a civil szervezetek, akikkel
kapcsolatban vagyunk.
Alapítványunk nagyon fontosnak tartja, hogy segítsünk abban, hogy mindig legyen
elegendő vér a Vérellátó Központban. Ezért honlapunkon elhelyeztük az alábbi linkeket:
• Magyar Vöröskereszt www.veradas.hu
• Az OVSZ intézeti állandó véradásainak időpontjai www.ovsz.hu/verellato-kozpontok
• Információk a véradásról és annak feltételeiről www.ovsz.hu
Támogatóink:

Együttműködő partnerek (Igazoláson):
- Pedro Pékség
- Florens Termelő, Kereskedő és Szolgáltató Kft.
- Baroque Kft
- Patent Holding Vagyonkezelő Kft
- Apple Print 2000 Bt
- Dr Vácziné Szentlélek Gyógyszertár BT
- Betűcentrum Kft
- Rédei 97 Bt
- AD 2001
- Tutti Élelmiszeripari Kft
- Conint-Print Kft
- NP 2010 Szolgáltató Kft
- Kardirex Patika kft
- Gem Morion Kft
- Donita Pékség Kft
- Bennovum Kft
- Gro-berger és Társai Kft
- Ge-Co Hungary Kft
- Gyöngyház.hu Kft
- Számmérleg Bt
- Inexium Bt
- Start Assistonce Kft
Az Alapítvány tevékenységének számszaki bemutatása:
Magánszemélyek által felajánlott bevétel 1%

77.506.-

Egyéb támogatás vállalkozástól:
Magánszemélyektől kapott adomány
Kerekítés
Összes közhasznú tevékenység bevétele:
Tárgy évi eredmény:
Vezető tisztségviselőinknek személyi kifizetés netto:

3.082.240.408.500.3.680.434.157.000.nem volt

2016-ban pályázataink, támogatóink:
NEA-TF-N-0035 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
NEA-TF-15-N-0089 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

45.192.66.976.-

