
kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsítet 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442 

2018.év 

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 

lo6 Szegedi Törvényszék 

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) 

Előtag Családi név Első utónév 

Viselt név: lszuroveczné Szeles 

Születési név: lszeles IAgnes 

Anyja neve: lzsulán IAgnes 

További utónevek 

Születési ország neve: .... IM_a-"gy~ar_ o_rs_za-"' g'-----------------------~ 

Születési település neve: .... ls_ze--"g'-ed ________________________ ____. 

Születési ideje: l 11916161-~-fil!J 

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése 

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.) 

Neve: 

l"ÚJ VILÁG" Alapítvány 

Nyilvántartási szám: ~-~-1 o I O I O 11 l s l O 16 1 

Időszak terjedelme: egész év [XI töredék év D ~@J[!:j~-@J[!:j-@J[!:J 
időszak kezdete 

Ny.v.:1 .3 A nyomtatvány papír alapon nem kü ldhető be! 

Tárgyév: 1 2 1 o 1 1 1 s 1 

~@][!:l~-[!:l~-~[!:l 
időszak vége 

Nyomtatva: 2019.05.07 13.33.06 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442 

2018.év 

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 

lo6 Szegedi Törvényszék 

Tárgyév: 

Időszak terjedelme: egész év [XI töredék év□ [~][~E]~-@J(!J-@]0 
12 1°1 1 18 1 

~@]0~-0~-~0 
időszak kezdete időszak vége 

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik! 

a. Szervezet 

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy) 

[&] 

□ 
Szervezet neve: 

l"ÚJ VILÁG" Alapítvány 

Szervezet székhelye: 

Irányítószám: ~[!]@]~ Település: !Makó 

;::====--------=============:::;---:-:-::--:--::-:--:-:-::-----;::========:::: 
Közterület neve: !szerecsen Közterület jellege: !utca 

Házszám: :=I 

1
=
5

=_ ======::::;-:L:-e;-, p-c-so~"h:-az;-, -: --;::::-IA:::~~~~:;-----:E:-m-e-:l~et: Ajtó: .... -;:=======~ 

Jogi személy szervezeti egység neve: 

Jogi személy szervezeti egység székhelye: 

Település: Irányítószám: □□□□ 
Közterület neve: ;::=::=::::::::'..,__ ______ __::==============:::;---:K-:-ö::-. z-:-te-r-:ü-;-le-:-t ::-je-:;11-eg_e_:---;....=-=-=-=-=-=-=-=-::.....=: 

Házszám: Lépcsőház: 

Nyilvántartási szám: 
(Jogi személy szeNezeti egység esetében: "AnyaszeNezet'? 

Bejegyző határozat száma: 
(Jogi személy szeNezeti egység esetében: 
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma) 

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 
képviselőjénel< neve: 

Képviselő aláírása: 

Keltezés: 

Szeged 

Ny.v.:1 .3 A nyomtatvány papir alapon nem küldhetö be! 

Emelet: Ajtó: 

~-@TIJ-lololol 1 Isi ol6 I 

~-ffi·l 6 1°1°1 218121112 1°1 1l 111@il 

„W-VIL.:ÁG" Ala_pftvány 
6900 MAk6, Szerecsen . 

szám: 18215807-1-06 
Szaz.: 1}735067-20058373 

Nyomtatva: 2019.05.07 13.33.07 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2018.év 
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 

l"ÜJ VILÁG" Alapítvány 

PK-442 

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban.) 

Előző év Előző év Tárgyév 
helyesbítése 

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 

A. Befektetett eszközök 150 

1. Immateriális javak 

II. Tárgyi eszközök 150 

Ill. Befektetett pénzügyi eszközök 

8. Forgóeszközök 1365 3 948 

1. Készletek 880 590 

II. Követelések 2 572 

Ill. Értékpapírok 

IV. Pénzeszközök 485 786 

e. Aktív időbeli elhatárolások 7 7 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1372 4105 

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 

D. Saját tőke 1345 1688 

1. Induló tőke/jegyzett tőke 300 300 

11. Tőkeváltozás/eredmény 185 1046 

Ill. Lekötött tartalék 

IV. Értékelési tartalék 

V. Tárghévi eredmény alaptevékenységből 
(köz asznú tevékenységből) 860 342 

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből 

E. Céltartalékok 

F. Kötelezettségek 27 2 311 

1. Hátrasorolt kötelezettségek 

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 

Ill. Rövid lejáratú kötelezettségek 27 2 311 

G. Passzív időbeli elhatárolások 106 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 1372 4105 

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papir alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.07 13.33.08 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442 

2018.év 

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 

!"ÚJ VILÁG" Alapítvány 

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 
(Adatok ezer forintban .) 

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen 

előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév 
helyesbítése helyesbítése helyesbítése 

1. Értékesítés nettó árbevétele 

2. Aktivált saját teljesítmények 
értéke 

3. Egyéb bevételek 10 202 20461 10 202 20 461 

ebből: 

- tagdíj 

- alapítótól kapott befizetés 

- támogatások 10 202 20461 10 202 20 461 

ebből: adományok 9 660 12 753 9 660 12 753 

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei 

A. összes bevétel (1 +-2+3+4) 10 202 20461 10 202 20 461 

ebből: közhasznú tevékenység 
bevételei 10 202 20461 10 202 20 461 

5. Anyagjellegű ráfordítások 3 622 9 313 3 622 9 313 

6. Személyi jellegű ráfordítások 70 1962 70 1962 

ebből: vezető tisztségviselők 
juttatásai 

7. Értékcsökkenési leírás 48 259 48 259 

8. Egyéb ráfordítások 5 602 8 585 5 602 8 585 

9. Pénzügyi műveletek 
ráfordításai 

B. összes ráfordítás 
(5+6+ 7+8+9) 9 342 20119 9 342 20119 

ebből: közhasznú tevékenység 
ráfordításai 9 342 20119 9 342 20119 

e. Adózás előtti eredmény 
(A-B) 860 342 860 342 

10. Adófizetési kötelezettség 

D. Tárgyévi eredmény (C-10) 860 342 860 342 

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.07 13.33.10 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442 

Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység neve: 

!"ÚJ VlLÁG" Alapítvány 

2018.év 

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatok ezer forintban.) 

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység 

előző év előző év tárgyév előző év előző év 
helyesbítése helyesbítése 

Tájékoztató adatok 

A. Központi költségvetési 
támogatás 

ebből : 
- normatív támogatás 

8 . Helyi önkormányzati 
költségvetési támogatás 

ebből: 
- normatív támogatás 

C. Az Európai Unió strukturális 
alapjaiból, illetve a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatás 

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás 

E. A személyi jövedelemadó 
meghatározott részének az 
adozó rendelkezése szerinti fel 
használásáról szóló 1996. évi 244 145 
C:XXVl.törvény alapján átutalt 
osszeg 

F. Közszolgáltatási bevétel 

G. Adományok 

Könyvvizsgálói záradék 

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. 

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! 

tárgyév 

0 Igen 

Összesen 

előző év előző év 
helyesbítése 

tárgyév 

244 145 

[XJ Nem 

Nyomtatva: 2019.05.07 13.33.11 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442 

2018.év 

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai 

1.1 Név: Szervezet 

!"ÚJ VILÁG" Alapítvány 

1.2 Székhely: Szervezet 

Irányítószám: ~~@] Település: 

Közterület neve: Is 1 . zerecsen . ~--====~~--;;-;-;---====-'-
Házszám: 115_ 1 Lépcsőház : ~IA ___ I Emelet: 

Közterület jellege: 

Ajtó: 
lutca 

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység 

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység 
Irányítószám: DDDD Település: ~-------------------------. 

Közterület neve: Közterület jellege: 

Házszám: ~1----- Lépcsőház: ~I --~ Emelet: Ajtó: 

1.3 Bejegyző/ Jogi személlyé nyilvánító határozat száma: lolGl·IP!kl•IGlolol2lsl2I ~2lol1l1I/~ 

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet'? ~-@TIJ-1 o I o I o j 1 j s j o j G I 

1.5 Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység adószáma: 1!]@]~[!]~@]@]0-l!J-@]@J 
1.6 Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység IG 1• k 1 - 1 
képviselőjének neve: ..... _u_1_c_s_a_r_e_n _______________ _._ 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

Hátrányos helyzetü csoportok társadalmi esélyegyenlöségének elősegítése kulónbózö foglalkozások 
~ámogatásával (Kéz a Kézben Toleranciatábor, kutyás foglalkozások, érzékenyítö rendezvények, 
~orshop-ok.} 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: !Ruha és tüzelő osztás, gyüjtés, hibaelhárítások 

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 
1 

12011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 4. 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:IRászoruló családok, éhező gyerekek 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
1500 

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismerenerjesztés iskolákban óvodákban tórténö foglalkozások, 
ismemerjesztö rendezvények, ahol a kutya motivációs és jutalmazó lény. Állatvédelem, állananás, 
kornyezetvédelem lémákban. 

1 

1 

1 

1 

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papir alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.07 13.33.12 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442 

2018.év 
Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység neve: 

!"ÚJ VILÁG" Alapítvány 

5. Cél szerinti jutattások kimutatása 
(Adatok ezer forintban.) 

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

5 602 8 585 

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év 

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(összesen) 5 602 8 585 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(mindösszesen) 5 602 8 585 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott 
juttatás (mindosszesen): 

Ny.v.: 1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.07 13.33.13 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442 

2018.év 
Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység neve: 

l"ÚJ VILÁG" Alapítvány 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok 

B. Éves összes bevétel 

ebből: 

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

D. Közszolgáltatási bevétel 

E. Normatív támogatás 

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve 
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 

H. összes ráfordítás (kiadás) 

1. Ebből személyi jellegű ráfordítás 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 

K. Adózott eredmény 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 
tevékenyséHet véSJZŐ személyek száma 
~a közérdek önkentes tevékenységről szóló 

005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

Erőforrás ellátottság mutatói 

Ectv. 32. § (4) a) {(81+82)/2 > 1.000.000, - Ft] 

Ectv. 32. § (4) b) [Kl+K2>=0} 

Ectv. 32. § (4) e) [(/1+/2-Al-A2)/(Hl+H2)>=0,25} 

Társadalmi támogatottság mutatói 

Ectv. 32. § (5) a) [(Cl +C2)/(Gl +G2) >=0,02} 

Ectv. 32. § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=0,5} 

Ectv. 32. § (5) e) [(Ll +L2)/2>= 10 fő] 

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! 

(Adatok ezer forintban.) 

Előző év (1) Tárgyév (2) 

10 202 20 461 

244 145 

9 958 20 316 

9 342 20119 

70 1962 

9 342 20119 

860 342 

20 21 

Mutató teljesítése 

Igen Nem 

~ □ 
~ □ 
□ ~ 

Mutató teljesítése 

□ ~ 

~ □ 
~ □ 

Nyomtatva: 2019.05.07 13.33.14 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2018.év 
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 

l"ÚJ VILÁG" Alapítvány 

Támogatási program elnevezése: 

Támogató megnevezése: ENSI Kft. 

központi költségvetés 

önkormányzati költségvetés 
Támogatás forrása: 

nemzetközi forrás 

más gazdálkodó 

Támogatás időtartama: 2017 .07 .01-2021.07 .31. 

Támogatási összeg: 6 750 OOO 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 1500 OOO 

- tárgyévben felhasznált összeg: 1500 OOO 

- tárgyévben folyósított összeg: 1500 OOO 

Támogatás típusa: visszatérítendő □ 

□ 
□ 
□ 
00 

vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi 

Dologi 1500 OOO 

Felhalmozási 

összesen: 1500 OOO 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

PK-442 

00 

IAz ENSI Kft. több éve támogatja az alapftvány által müködtetett Kéz a Kézben Toleranciatábort. A 1.500 000.-Ft-os 
!támogatást erre a célra utalja. Ebben a táborban 30 ép és 30 halmozottan sérült gyermek táborozik együtt az 
érzékenyítés j egyében. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

1A rászoruló családok adományozásait folytattuk több településen, többek közt Makón és Hódmezövásárhelyen. 
Melegételosztáson át a bútor, a technikai eszközökön keresztül a ruhákig sok családnak segítettünk. Ott voltunk a tüz 
!által kiégett konyha és egyéb helyiségek felúj ításánál , de javítottunk j átszótereket. Új eszközzel, a Pillangóval, 
gazdagítottuk a makói Petőfi Parkot. Megrendeztük az immár hagyománnyá vált Kéz a Kézben Toleranciatábort. 
Kutyás terápiás foglalkozásokat tartottunk, az EFOP 137-es pályázat támogatása révén Szegeden érzékenyítjük a 
közösségeket, megmutatjuk, hogy hogyan lehet élni másképp. Szakmai beszélgetéseken tú l az óvodásokat is 
bevontuk az érzékenyítésbe, elfogadásba a „ Játszótársam, mondd akarsz-e lenni .. . " címmel rendezett óvodások 
Hetében. Festettünk iskola bel sőket és támonattuk az intenrált iátsz6tér létreiöttét Szeneden. 

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány paplr alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.07 13.33.15 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2018.év 
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 

l"UJ VILÁG" Alapítvány 

Támogatási program elnevezése: 

Támogató megnevezése: Makó Város Önkormányzata 

központi költségvetés □ 
önkormányzati költségvetés 00 

Támogatás forrása: 

□ nemzetközi forrás 

más gazdálkodó □ 
Támogatás időtartama: 

Támogatási összeg: 250 OOO 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 250 OOO 

- tárgyévben felhasznált összeg : 250 OOO 

- tárgyévben folyósított összeg: 250 OOO 

Támogatás típusa: visszatérítendő □ 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi 

Dologi 250 OOO 

Felhalmozási 

Összesen: 250 OOO 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

PK-442 

00 

A Makón élő rászoru ló családokat segítettük adományokkal, szerelési költségekkel is. Valamint a Pillangó játék 
megvételét {TESCO pályázati összegen tú l}, ami a makói Petöfi Parkba került kihelyezésre. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

1A Pillangó integrált játék megvétele és kihelyezése a makói Petöfi Parkba, ahol több játék is várja a gyerekeket Ez a 
játék több, mint játék, érzékenyítés, elfogadás közös gondolkodás jelképe. 
Makó és környékének adományozását folytattuk a településeken élö rászoruló csaJádoknál. Több bútort, ruházatot, 
egyéb tárgyi eszközöket szál lítottunk egész Csongrád megyébe. A Kártyás Kft támogatásával az egyik településen 
több, mint 20 méter kerítést kész ítettünk, hogy a kis gyerekeket megvédjük a közeli úton közlekedö jármúveitöl. 

Ny.v.:1 .3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.07 13.33.16 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2018.év 
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 

l"ÚJ VILÁG" Alapítvány 

Támogatási program elnevezése: EFOP-1.3. 7 .-17-2017-00126 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

központi költségvetés 00 
önkormányzati költségvetés □ Támogatás forrása: 

□ nemzetközi forrás 

más gazdálkodó □ 
Támogatás i dőtartama: 2018.03.01-2020.10.31. 

Támogatási összeg: 14 854 838 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 7 313 595 

- tárgyévben felhasznált összeg: 7 313 595 

- tárgyévben folyósított összeg: 7 427 419 

Támogatás típusa: visszatérítendő □ 
vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi 

Dologi 7 313 595 

Felhalmozási 

összesen: 7 313 595 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

PK-442 

00 

IAz EU-s támogatás segítségével, a Szent Miklós Plébánia és az Uj Világ Alapítvány szervezetekbő l álló konzorcium a 
helyi esélyegyenlöségi célcsoponok megszólítása és kózósségbe vonása (pl. fiatalok kózösségbe vonása, 
idösgondozás}, a szemléletformálás és a hátrányos helyzetü személyek integrációja terén széles körü szakmai 
ltapasztalatoklcal rendelkeznek. 
1A két szervezet meghatározó szereppel bír a helyben lévö közösségek megtartó erejének erősítésében, a hátrányos 
helyzetií személyek befogadásában, a leszakadó rétegek támogatásában, a mélyszegénységben és a többségi {helyi) 
társadalomban élök közótti szociokulturál is hátrányok mérséklésében. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

Hiszünk abban, hogy a hátránykompenzációs programjaink szántos pozitív mintát és üzeneteket hordoznak majd, az 
új közösségek kialakítása mellett a már meglévö közösségeket is gyarapítják, azokat inspiráló közeggé tesz ik. 
Továbbá a Projektbe közvetlenül bevont hátrányos helyzetü célcsopon tagok élete mellett, azok közvetlen 
környezetét is befolyásolják, segítenek megfékezni a folyamatos elvándorlás okozta népességcsökkenést, a 
munkanélküliséget is, szélesebb spektrumban nézve pedig a multiplikátor hatások mian meghatározhatják a térség 
jövöképét is. 
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