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1. Számviteli beszámoló
1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

1.2. Könyvvizsgálat
A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2. A szervezet bemutatása
2.1. Elérhetőség
A szervezet elérhetősége: 1055 Budapest Honvéd u 22

2.2. Azonosító adatok
A szervezet más szervezetnek nem tagja. A RONO Alapítvány besorolása, a regisztrációt végző szerv neve,
a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak: Fővárosi Bíróság Pk.61873/1993

2.3. Tevékenység általában
A RONO Alapítvány 1993 évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet főbb tevékenységei az alábbiak:
Az alapitvány célja hátrányos helyzetű-tanulási nehézséggel küzdő magatartás, és viselkedészavaros,
fogyatékkal élő, nem vérszerinti családban nevelkedő, hátrányos helyzetű település élő etnikai, hovatartozás
miatt hátrányt szenvedő -gyermekek szociális, kulturális, oktatási jellegű támogatása

2.4. Közhasznú tevékenység
A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei az alábbiakban foglalható össze:
Hátrányos helyzetű régiókban élő fiataloknak kulturális és sport programok szervezése, kirándulások táborok
és klub délutánok szervezése.

3. Költségvetési támogatások felhasználása
3.1. Költségvetési támogatások bemutatása
A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A támogatások jellemzői a tárgyévi
gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra.

4. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása
4.1. Bevételek
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Kapott támogatások
A RONO Alapítvány tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az alábbi
táblázat:
Kapott tárgyévi támogatások forrásonként
Támogató

Összeg
(1000HUF)

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására

0

Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei

4 535

Helyi önkormányzatok és szervei

0

Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei

0

Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei

0

Alapító

0

Más forrás

1 069

Összesen:

5 604

Tagdíjból származó bevételek
A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált.

Közhasznú tevékenység bevételei
A RONO Alapítvány a tárgyévben közhasznú tevékenységéből bevételt nem ért el.

Egyéb közhasznú bevételek
A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit mutatja be az alábbi táblázat:

Vállalkozási tevékenység bevételei
A RONO Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

4.2. Kiadások
Cél szerinti juttatások
A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem nyújtott.

Vezető tisztségviselők juttatásai
A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.

Közhasznú tevékenység működési költségei
A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek
elszámolásra.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai
A RONO Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

4.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése
Közhasznúsági cél teljesülése
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A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának
megfelelően látta el.

5. Köszönetnyilvánítás
5.1. Köszönet a támogatóknak
A RONO Alapítvány ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi
vagy nem anyagi segítséget nyújtott.
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