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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhá-sznúsági melléklete i pr_z+z

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

1 Fővárosi

ffizámolő(ésközhasznúságimeIléklet)azalábbiakközülmelyikrevonatkozik!
a. szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
B
n

Tárgyév:

rfrE-.l

szervezet neve:

lrányítószám: EEEE
közterület neve:

Házszám,.

Budapest

Lajos
Közterület jellege

il] F---l
'l. -_l

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

lrányítószám: IIII
közterület neve:

Házszám,.

Nyilvántartási szám:
(Jogi szeméIy szeruezeti egység esetében: "Anyaszeruezet")

Bejegyző határozat száma:
(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilváníó határozat szama)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

r----lLépcsőház: r---l
Közterület jellege

t--l
ffi-m ololrl1l5l1l7

[p ffi Fl olrr8] rl4/[4olTlil /m

EEEEEEEE-E-EE

EEEE-EE-EE
Nyomtatva; 20L7 .05.20 18.47.08Ny.v.;1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könwvitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhá-sznúsági melléklete 
,l 

pw_z+z

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

AzegyszerűsítettévesbeSzámOlómérlege (Adatokezerforintban.)

tlozo eV Előzőév l

helyesbítése 
l

Tárgyev

eszxözör 1nrrívÁr;

A. Befektetetteszközök 376 151

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök 376 151

lIl. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök Lo 729 22522

l. készletek

ll. követelések 48L 360

Ilt, Érterpapírok

lv, pénzeszközök Lo 248 22L62

c. Aktív időbeli elhatárolások 93 L092

ESZKÖZÖK OSSZESEN 11 198 23765

roRRÁsor 1nnsszívÁx;

D. Saját tőke 7 t75 13 873

l. lnduló tőke/jegyzett tőke 200 200

l l. Tőkeváltozás/eredmény 2 L50 6 975

lll. Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék

V. Tárovévi eredménV alaptevékenységből
1XoZhasznú tevékénységból) 4825 6 698

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek 2282 480

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek 2282 480

G. passzív időbeli elhatárolások l74L 9 4L2

FORRÁSOK ÖSSZESEN 11 198 23765

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2OL7,05.20 t8,47 .08



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
. gyrr..kiített b eszámoló j a és közhá-sznúsá gi m elléklete

2016. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Aa 
"gysz"rűsített 

éves beszámoló eredménYkimutatása 
@datokezerforintban.)

1. Értékesítés nettó árbevétele

A. Összes bevétel (I+-2+3+4)

6. Személyi jellegű ráíordítások

7, Értékcsökkenési leírás

B. összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

]-0. AdÓíizetési köteleZettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Nyomtatva; 20L7 .05.20 18.47.08
Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

- taodíi.
atápiíótol kapott befizetés

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
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A kettős könwvitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhá-sznúsági melléklete l ,*_ro,

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménYkimutatása 2. (Adatokezerforintban,)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenyseg

ffi
I helyesbítése Ill

-Árő ér-T-Jőrő érf
Ihelyesbl't1

tárgyév ;tőÁérT "lőrőaf
Iirelyesoltese I

tárgyeV

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatas

B. Helvi önkormányzati
költséóvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alaoiaiból. ílletve a kohéziós
Alapból nyultott támogatás

D, NormatíV támogatáS

E. A személvi iövedelamadó
meohatározótí részének adózó
renóelkezése szerinti felhaszná
lásáról szóló 1996. évi CXXV|.
törVény alapján kiutalt összeg

F, Közszolgáltatási bevétel

Ny.v.:1,0 A nyomtatvány papír alapon nem küIdhetó be!

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva.

Nyomtatva: 20L7,05,20 18,47.08



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
. gy.r."kiített b eszámolój a és közhá-sznúsá gi m elléklete

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: szervezet

lrányítószám:

közterület neve:
EEEE Település:

Közterület jellege:

Házszám.

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

lrányítószám: nI!! Település:

közterület neve:

Házszám,. r
1.3 Beiegyző / Jogi személlyé nyitvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ('Anyaszervezet")

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Lépcsőház: Emelet:
ll

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képvise!őjének neve:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Emelet: h*- -l

KöZterület jellege

M.EE{6|0l4fiFEFm]/m
m-m- 0l0l1l1|5|1|7

EEEEEEEE-E-EE
s stasa

Szexmunrások Enrberi Jogaiért Alapítvr{ny 18 gO non-protil szervezetét ósszekapcstló
§ köeponl, anrelyénrberi j*bi kÉróésgk me§\ritatásának enged l9letl s így vádelmezi a

i*"iob*i És tozÉp-rázsiai Lz-exmunkások emberi jogait. Az alaPító okiratban is deklarátan az

*áir-i i.oÁunlhsor emberi jogainak véd9!1e,.1'see11"1§l"j,.Tl",1_1,_*:,11^*,*j_"l1**1:,*,l{lPlrídll)r VEl|4Bo&sll.u!irsg"i- -",--" |-J-,;---_-:- _.: ______:_^* ;^ ^ l_x_x^ r.^i
iio*uÍ,ra.'"k jogi és egészsÉgugyi heiyietének jevítása}áagyarországon és a közép-kelet-eurDPffl és

iitpáilri rEióuán. ccfra rováóÜ hogy nemzerroziteg És rÉgiós szinten a nyilvánosstigga| és a

úlönböaö szakmai fórumoklral va!ó kommunikációhoz, árapasitalatcseréhez közös Íórunrot biztosítson

nkásolt enrlr,eri jogaina.lr érvényesutésé€rt dolgozók szántára" Le§föbb revékenYségeinlt ltÖzé

az in,gyenes érúenépviselet és nrédia tanácsadás,

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: szexmunkások emberi jogainak védelme

közfeladat, jogszabályhe!y:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülók létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység fóbb eredményei:

@ésektrenvalóegyre]on belüli erösödö iníörnrációc§erék llletve a reglonall§ e§yurrllluK$[It
rÉszvérelnelt kö§zönhetöÉn su Brvezetünk ntÉg inkább |fthatóblrá vált.

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó

Nyomtatva: 20L7 .05.20 L8.47 .08
Ny.v.:1,0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be!
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet i

egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete 
l ,^_ror.

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti iutattások kimutatása (Adatok e zer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Élőző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattáS megnevezése tlozo eV Tárgy év

Cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

6. Vezetó tisztségviselóknek nyújtott juttatás

6.1 TiSZtség Előző év (I) Tárgyév (2)

ügyvezetó igazgató 8 879 8 874

6.2 TisZtSég Élőző év (L) íárgy év (2)

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott
iuttatás (mindósszesen) : 8 879 8 874

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20t7 .05.20 18.47.08



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
.gyrr..űiített b eszámol ój a és kö zhá-sznúsági mell éklete

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Ad atok ezer forintban.)

Alapadatok Élőző év (l) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 100 597 89 568

ebból:

C. A személvi iövedelemadó meghatározott_részének az
;ái';ó íeiidáx'ezese szeri nti f el hásználásáról szóló
rÖÓo. evi cxxvl. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 100 597 89 568

H. Összes ráfordítás (kiadás) 95 772 82 870

l. Ebből személyi jellegű ráfordítás 60 450 59 785

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 95 772 82 870

K. Tárgyévi eredmény 4 825 6 698

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek s7áry?
ía közérdekű önkéntes tevékenysegrol szolo
2oos. evi LxxXVlll. törvénynek megfelelóen)

E r őfo rr ás e ll átotts ág m utató i Mutató teljesítése

lgen Nem

Ectv, 32, § (4) a) [(Bl+B2)/2 > 1-.000.000, - Ft] tr tr
EcN.32. § (4) b) [K1_+K2>=0] B !
Ectv, g2, § (4) c) [(l1-+l2-Al-A2)/(H7+H2)>=Q,/§] x tr

T ársadat m i támog atottság m utatói Mutató teliesítése

ECN, g2. § (5) a) KCL+C2)/(GL+G2) >=Q,Q2] D x
Ectv. 32, § (5) b) KJL+J2)/(HL+H2)>-_0,5] tr D
Ectv. 32, § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 1-0 fő] n B

Ny.v.:1,0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20L7.05,20 18,47 .08



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
.gyrr..űsített beszámolója és közhá-sznúsági melléklete

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

NSWP Translation ProjectTámogatási program elnevezése:

Global Network of Sex Work Projects

!
a

Támogatás forrása:
m

!

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

!
Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jo9címenként:

Támogatás tárgyévi felhaszná!ásának szöveges bemutatása:

Sex Work Pr,Oject§ norü globális §zen ezet

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

al frletwork oí sex work Froiecls nevü glolrális

sZem&ra.

Nyomtatva: 20L7 .05.20 18.47.08
Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be!

2016. év

Támogató megnevezése:

központi költségVetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 20L6.0L.oL-2016. 12.31

Támogatási összeg: L240 472

L24o 472

L24o 472

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa; vissza nem térítendő m

Személyi

Dologi |r^oo,
Felhalmozási

összesen: |rroo o,
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: lntézményi támogatás OR2OL5,24554

Támogató megnevezése: open society lnstitute

Támogatás forrása:

köZponti költségvetés

önkormányzati költségvetés

!
!

nemzetközi íorrás m

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: 20L6.0L.OL.-2017.05.31

Támogatási összeg: 33 186 300

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 32 183 188

- tárgyévben felhasznált összeg: 32 183 188

- tárgyévben íolyósított összeg: 33 186 300

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

'."*'
Dologi 8 874 483

Felhalmozási

összesen: 32 183 188

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatásal

si és személyi költségeiíe, Célja, högy az

kelesziül tánrogassa a háiózar tagjai nak érdekkÉpvi seleti tevékenységÉt.
titkársá§

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

mirrt lntezményi lánogárá§ áll a rerrdelkezésre, a költ§Égeket hivatott szol gál ni,

irodai, rralarriint a 2&16. májusátran ntegrendezen éves kuratóriunti ültis kiadásait. Aa szenrelyzellt irooal, \íÉUall|lnt it étlltr. lltitJusE{L,,cUl lll=9ltl!uE4E.l EVI

Á-ogJai lenemséger adon EEDAW íolyainarok Énrogarására, valamint az emlreri erÖÍorrás és egYélt

*ruÜáyu*t*r nregáro ásárfln ami a hálózar és a Tiftarsag müködésér segíri.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 2OL7.05.20 L8.47.09



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhá-sznúsági melléklete

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: RNCF Consortium 2016-18 programme

Támogató megnevezése: Global NEtwork oí Sex Work Projects

Támogatás íorrása:

központi költségVetéS l
önkormányzati költségvetés !
nemzetközi forrás m

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama; 2016.01.01.-2018.].2.31

Támogatási összeg: L7 67L29L

- ebből a tárgyévre jutó összeg: L7 67L29L

- tárgyévben íelhasznált összeg: L6 L8L322

- tárgyéVben íolyóSított összeg: L7 67129t

Támogatás típusa. I visszatérítendó n vissza nem térítendő m
I

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi |zzn rco

Dologi

Felhalmozási

L3 964 L62

összesen: 
|to 

tat gzz

Támogatás tárgyévi fe!használásának szöveges bemutatása:

Xonzorciumi páyáaat eIsö éves a lerv szerinti ütemeEésben sikeresen reliesült.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

*"-;;;;;;;;;;;";._ 
nrelvel az lCRsE s.*rvl.et "'ttk, a régiótlól 720t6. júniusalran kerülr nregrendezésre, fielye-t aZ lCRsE §Zen/ezenel kÖzÖsen §Zerveztul

részvételével. 2016. év végé-n, nrinden egyes ,és.tuevó orseág üsapalá helyi szinlen Ülésezen areal a céllal.

ffiozása;SWAN és ICRSE §remélyzel a képzés elön. A regionális SW|T

á m1?. évi tevékenységet miegteruezze és helyi szirrten egyeztessen róla.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva] 20L7 .05.20 18,47.09

PK-242
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete

PK-z42

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: RNCF GF Consortium 2016

Támogató megnevezése: Global Network of Sex Work Projects

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzati költségvetés !
nemzetközi forrás m

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: 2oL6.0L.OL-ao16. 12.31

Támogatási összeg: 7 886 025

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 7 506 010

- tárgyévben felhasznált összeg: 7 886 025

- tárgyéVben íolyósított öSSZeg: 7 506 010

Támogatás típusa: visszatérítendó ! vissza nem térítendő m
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 263 369

Dologi 7 622656

Felhalmozási

összesen: 7 886 025

Támogatás tárgyévi íelhasznáIásának szöveges bemutatása:

ffiTEszhen gmz, k rgíz és ukrán társszervezeteknek helyi szintü ,

lartffl nraz. siertrezerún k személyzeti és i rodai költségét, valam i rrt
m egval ósírására átutalr

szakértö al kal mazását tene

Az üzleti évben végzett íőbb tevékenységek és programok bemutatása

ordinációt biztosítona. LehetöséE nyílr

il*-;#é*-Braup"ui*" * cloúáiJnlaplról a iegiO két orszáEa részvérelével, Ezt ltövetö,en országon lrelÜli

iicpie""r és roválrui rechnikai segítsegnyúiiá§ vált valóra NSWP ás szervezetünk által,

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2OL7 .05.20 18.47.09
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Támogatási progíam elnevezése. UNFPA QUA63EECIACT13SWANP

Támogató megnevezése: United NAtions Population Fund

Támogatás forrása:

köZponti költségvetés

önkormányzati költségvetés

!
n

nemzetközi forrás m

más gazdálkodó !
Támogatás idótartama: 2oL6.9L.OL-20L6,L2,31

Támogatási összeg 8 378 250

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 8 378 250

- tárgyévben felhasznált összeg: 8 378 250

- tárgyévben folyósított összeg 8 378 250

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő
m

Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 2 380 993

Dologi 5 997 257

Felhalmozási

összesen: 8 378 250

Támogatás tárgyévi felhasználásának szóveges bemutatása:

@észbenfedezetetnyújtonaregionálisSWTképzésrendezéséheZ.A
leeárult.

Az üzleti évben végzett íóbb tevékenységek és programok bemutatása

birésztvevöinekÍinenszírozásaBudapesten'Toválrlrifinanszíroz'ást
ryújton áoro. ev végén a nentzeli szintü 2ü17. évle vonalkocó SWT-rervezéshez. LelretösÉget hizrosíton egy 

,
ruáóriunrl ta§nak á eqrc_os nenrzetközi AIDS konferencián való résevérelre. A §WA[,J prü§ránl vezeiö srelné|Yi

nek rész leges fi nansz íroeása {kap,acitásép ítéshez},

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve;

Emberi.}ogaiért

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2oL7.05.20 L8.47.09



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
.gyrr..űiített beszámolója és közhá-sznúsági melléklete

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CRG Technical Assistance in AlbaniaTámogatási program elnevezése :

Global Forum on MSM&H!V

l
a

Támogatás forrása:
m

!

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Támogatás tárgyévi íelhaszná!ásának szöveges bemutatása:

,elkészítése, a proiekt §ilteres

Az üzleti évben végzett íőbb tevékenységek és programok bemutatása

okszültsÉgleIeineklelntérésére§zekUnder
-_ ! -:ll- 

jl-^l

ésúáimri, inieqrit allcalnrazáü átal valósult lneg. A lelmérés célja, hogy a nlegsEeízen információk által

a Globalis Alapprogranr [Elobal Fund} országoi tánrogatási progralrroaás ajánlásair és

iavaslatait.

Nyomtatva: 20L7.05.20 L8.47.09
Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
.gyr"..űsített beszámolója és közhá-sznúsági melléklete

2016. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

communications platformTámogatási program elnevezése:

Global Network of Sex Work Projects

központi költségvetéS !
Támogatás íorrása:

ön kormányzati költségvetés !
m

!

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenkéntl

Támogatás tárgyévi felhaszná!ásának szóveges bemutatása:

k bemutatása a régióban

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

bátisalapoktGl0balFund}ÍolyanraÍaivall€pcsolaÍos
formációk átadására a regionális konrmunikációs piafiornrolt keíesztül.,Elr!:,j ,-_!1"J:F!_1]: _*]9:,]*Ij:1

iánv"Ú.r,* tornTr{ánan nregalkonunr*sy a globá,is alapokról szóló közósségi Ürrnutarót. A glöbális

nan való részvételíel kap,esolatos videót filnreztek és írták le az interneten,

Nyomtatva: 20L7 .05.20 18.47.09
Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Támogató megnevezése:

nemzetközi íorrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2oL6.oL.OL-20].7.03.31-.

Támogatási összeg: LL788 L37

8 460 705

- tárgyévben felhasznált összeg: 8 460 705

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Személyi 6772 48L

Dologi L688224

Felhalmozási

összesen: 8 460 705



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
.gyr"u.űiített beszámolója és közhá-sznúsági melléklete

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

MAc AlDs Fund ConsortiumTámogatási program elnevezése:

GlobaI Network of Sex Woík Proiects

!
Támogatás forrása:

önkormányzati költségvetés !
!
m

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyéVben íolyóSított összeg:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

ás urazási lóltség€k íedezete.

Az üzleti évben végzett íőbb tevékenységek és programok bemutatása

évben a ázJgázgaldE§ píogratn vezetö fizetésénelt

Nyomtatva: 20t7 .05.20 18.47.09
Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

központi költségvetés


