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1. Számviteli beszámoló



A 2008.évi közhasznú egyszerűsített beszámoló mérlegének előírt tagolása:
adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök

186
0
186
0

B. Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

1.225
0
0
0
1.225

Eszközök összesen

1.411

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

C. Saját tőke
I. Induló tőke/Jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/Eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

1.411
100
208
0
1.103
0

D. Tartalék

0

E. Céltartalékok

0

F. Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek

0
0
0

Források összesen

1.411
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1. Számviteli beszámoló


A 2008.évi közhasznú egyszerűsített beszámoló közhasznú eredmény levezetésének előírt
tagolása :

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)
I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a) Alapítótól
b) központi költségvetésből
c) helyi önkormányzattól
d) Társadalombiztosítótól
e) Egyéb
f) Továbbutalási céllal kapott
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)
1. Pénzügyileg rendezett bevételek
2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
Ebből: továbbutalt támogatás
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (ń 1 ń 2)
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pügyi eredménye (A/1-E/1-E/4)
2. Vállalkoz. tevékenység tárgyévi pügyi eredménye (B/1-F/1-F/4)
H. Nem pénzben realizált eredmény (ń 1 ń 2)
1. Közhasznú tev. nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3)
2. Vállalk.tev.nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3)
I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1) ń H/2
J. Fizetendő társasági adó
K. Tárgyévi eredmény
1. Közhasznú tev.tárgyévi eredménye (A/1+A/II)-(E/1+E/2+E/3)
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)

1.501
1.501
1.500
0
0
100
0
1.400
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1.501
0
398
212
0
186
0
0
0
0
0
0
0
1.289
1.289
0
0
0
0
0
0
1.103
1.103
0
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Tájékoztató adatok
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség
ebből: - megbízási díjak
- tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok

0

B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások

104

C. Értékcsökkenési leírás

104

D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások

108

E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege

1. Számviteli beszámoló


Kiegészítő melléklet: a 2008. évi közhasznú beszámoló
mérleg és eredmény kimutatásához.
1997. évi CLVI. tv. a közhasznú szervezetekről és a 219 / 1998. ( XII.30. )
kormányrendelet alapján.

Név: ŐRANGYALOK Alapítvány a beteg gyermekekért
( továbbiakban Alapítvány)

Székhelye:
Adószáma:
KSH szám:
Nógrád Mi Bíróság Balassagyarmat
Nyilvántartási szám:
Végzés száma:
Közhasznúsági fokozat:
Közhasznúsági végzés száma:

2641. Berkenye, Kossuth utca 20.
18637630-1-12
18637630 9499 569 12

A beszámolási mód:
A könyvvezetés módja:

Egyszerűsített éves beszámoló
Egyszeres könyvvitel

5 / 2001.
Pk. 60.118 /2002 /2.
Közhasznú
A bejegyzés egy időben történt a közhasznúsággal

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat, így bevétele sem származik belőle.
Az Alapítvány alapítója:

Kaszmán János
2641. Berkenye, Kossuth utca 20.
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2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról:
Az alapítvány költségvetési támogatásban nem részesült.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos adatok:
PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE:
2003. 01.01. Nyitó pénzkészlet:
Bevételek:
Nyitó + Bevételi összesen:
Közhasznúsági működési kiadások:
Célszerinti juttatások kiadása:
Kiadások Összesen:
398.488,-Ft
2003. 12. 31.Záró pénzkészlet:
Záró + Kiadások összesen:

121.871,-Ft
1.501.458,-Ft
1.623.329,-Ft
83.202,-Ft
315.286,-Ft
1.224.841,-Ft
1.623.329,-Ft

KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI:
Banki kamat:
1 / eFt
Alapítványi befizetések
1.500 / eFt
ebből: vállalkozásoktól:
625
magánszemélyektől: 875
Közhasznúsági tevékenység bevétele összesen: 1.501 / eFt

KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉG KIADÁSAI:
Bérleti díj
4 / eFt
Szakkönyv
5 / eFt
Banki költségek
8 / eFt
Posta, telefon
18 / eFt
irodaszerek, nyomtatványok
3 / eFt
egyéb anyag ktg.
7 / eFt
utiköltség-gk.benzin költséggel
38 / eFt
Közhasznúsági tevékenység kiadásai:
83 / eFt

6

4. A cél szerinti juttatások kimutatása:
Fejlesztési forrás, eszközvásárlás, Hörnyék Franciska részére:
1 db Babakocsi 3 kerekű
99.990,-Ft
Használatra átadva az Iskolába, Franciska mozgatására

186 /e Ft

1 db Masszázságy
85.750,-Ft
Használatra átadva: Hörnyékné Simák Andreának,
gyermekei és a rászorulók használatára.
Masszázs oktatási költség, munkaruha
/ a gyermekeket ne kelljen e célból utaztatni, és a családnak
ezáltal többet tudunk segíteni, ha az anyuka szakszerű
ellátást tud nyújtani a gyermekeinek, valamint a berkenyei
ovodában és iskolában rászoruló gyermekeknek.
Orvosi, gyógyszer költség- H.Franciskának
Berkenyei Ovodai-iskozai közösségbe készségfejlesztők
Mindösszes célszerinti juttatás:

48 /eFt

5 / eFt
76 / eFt
315 /eFt

5. Központi költségvetéstől és egyéb szervezetektől kapott támogatás mértékének
kimutatása :
Az alapítvány támogatásban nem részesült.

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegeinek kimutatása:
Az alapítvány tisztségviselőinek, továbbá a segítőknek, semminemű juttatást nem nyújtott
az alapítvány.

7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója:
Az alapítvány az 1997. évi CLVI. Közhasznú szervezetekről szóló törvényben
meghatározott – Közcélú adománnyal támogatott cél: Egészségmegőrzés, Gyógyító-eü.
rehabilitáció –elsődlegesen: Hörnyék Franciska ( Spinalis muscularis dystrophía ) izomsorvadásos betegségében.
Az alapítvány az alapító okiratában foglalt tevékenységének megfelelően,
elsődlegesen H.Franciska egészségi állapotának és gyógyító esélyeinek megfelelően
tevékenykedik.
2003.évben hallottunk először az Egyesült Államok-beli Memphis-ben működő
kutatóintézetben kidolgozott sejtbeültetési eljárásról és a betegséggel egyedülállóan
foglalkozó koreai orvosról Dr. Peter K. Law-ról
Ezzel a ténnyel irányt változtatott a gyógyító segítségek keresése, és a pénzösszeg, melyet
adományokból sikerült összegyűjteni, már elkülönítettük a leendő gyógykezelésre.
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Alapítványi cél, a gyermekek testi és lelki fejlődésének, nevelésének, oktatásának
támogatása, az egészséges és beteg gyermekek együttlétének segítése, feltételeinek
megteremtéséhez segítségnyújtás.
Ezen vállalt feladatnak ez évben eleget tettünk. Franciska iskolai közösségében
megváltozni látszik a gyermekek viszonya társaikhoz. Kezd kifejlődni az összetartozás
érzés, a felelősség tudat. Maguktól csinálnak meg a gyermekek olyat, amit máskor kérésre
sem. Ezt a jóravaló irányváltást, ennek a kis beteg gyermeknek köszönheti a közösség,
melyet a tanító nénik úgy hoznak ki a gyermekekből, hogy egy életrevaló emberi érzést
ültetnek el a gyermekekben.
Készségfejlesztőket, játékokat vásároltunk az óvodai - iskolai közösségnek, amit
egészségmegőrzésre, játékos használattal a tornaszobába és a Napközi foglalkoztató kapott
meg.
Közhasznú tevékenységünket adományokból látjuk el, állami pénzeszközt nem kaptunk.
A pályázati kiírásokban nem volt olyan témájú, mely a mi alapítványi tevékenységünknek
megfelelő lett volna, és eredményesen tudtunk volna pályázni. Ez magában hordozza a
ténymegállapítást is, Pályázatot nem nyújtottunk be és nem s írtunk ki.
Összességében tehát a 2003. évet sikeresnek és eredményesnek értékelem.
Az általunk tervezett tevékenységet teljes mértékben sikerült megvalósítani.
Megtaláltuk a gyógyulás általunk egyedülinek mondható lehetőségét.
Megvan a cél. Pénzt kell gyűjteni minél többet, hogy Franciskát mielőbb kisegítsük, hogy
Amerikában az orvos megvizsgálhassa, aki remélhetőleg esélyt ad a gyógyulásra.
Ez határozza meg rövid és hosszú távú terveinket egyaránt.
És harcolni azért, hogy az alapítványi gondolatot minden nap megélhesse az, aki az
Őrangyalokba veti a hitét:
A jövő még nincs itt, de a reményt megtapasztalhatod, ami több, mint egy pillanat.
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