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1. Számviteli beszámoló



A 2004.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

0
0
0
0

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

3.307
0
0
0
3.307

Eszközök összesen

3.307

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

3.307
100
1.124
0
2.083
0

D. Tartalék

0

E. Céltartalékok

0

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

0
0
0

Források összesen

3.307
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1. Számviteli beszámoló


A 2004.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)

13.910
13.910
13.811
0
0
120
0
13.691
100
0
0
0
99
0
0
0
0
13.910
0

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

11.827
11.827
100
0
0
0
0
0
0
0
0

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)

2.083
2.083
0

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)
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0
0
0
0
0
2.083
2.083
0

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

340

C. Értékcsökkenési leírás

0

D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások

11.387

E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

2.177

F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege

3.308

1. Számviteli beszámoló


Kiegészítő melléklet: a 2004. 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
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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:
2004. 01.01. Nyitó pénzkészlet:
- Pénztárban
- OTP bankszla
Bevételek:
Nyitó + Bevételi összesen:

1.224.841,-Ft
559.901,-Ft
664.940,-Ft
13.909.583,-Ft
15.134.424,-Ft

Közhasznúsági működési kiadások:
Célszerinti juttatások kiadása:
Kiadások Összesen:
2004. 12. 31.Záró pénzkészlet:
-Pénztár
1.181.919,-Ft
-OTP bankszla
20.095,-Ft
-OTP bankszla leköt. 2.105.096,-Ft
Záró + Kiadások összesen:

415.239,- Ft
11.412.075,-Ft
11.827.314,-Ft
3.307.110,-Ft

15.134.424,-Ft

KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI:
Banki kamat:
SZJA 1%
Alapítványi befizetések
ebből:
helyi Önkormányzattól
120 /eFt
vállalkozásoktól:
2.203 /eFt
egyéb, társadalmi szervezettől
771 /eFt
magánszemélyektől:
7.409 /eFt
ebből:
továbbutalási céllal megjelölt:
100/eFt
Közhasznúsági tevékenység bevétele összesen:
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99 / eFt
3.308 /eFt
10.503 / eFt

13.910 / eFt

KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉG KIADÁSAI:
Bérleti díj
Banki költségek
Posta, telefon
irodaszerek, nyomtatványok
egyéb anyag ktg.
Hirdetés-SZJA 1%
Közhasznúsági tevékenység kiadásai:

125
66
58
27
123
16
415

4. A cél szerinti juttatások kimutatása:
Előkészület a gyógykezelésre:
Amerikai vízum költség: /4fő részére/

/ eFt
/ eFt
/ eFt
/ eFt
/ eFt
/ eFt
/ eFt

86 /eFt

Előzetes vizsgálatra való kiutaztatás költsége: /2 gyermek, 2 szülő, 1 tolmács/
Singapore –repülőjegyek : / 5fő részére/
1. 035 /eFt
kinn tartózkodásra
256 /eFt
Gyógykezelés-izomsejt beültetésre
Hong-Kongi gyógykezelésre –utalás /Hörnyék Franciska/

9.751 /eFt

Egyéb
Orvosi vizsgálat, gyógyszer költség

90 /eFt

Berkenyei Ovodai-iskolai közösségbnek pénzeszköz
továbbadás-megjelölt cél szerinti
Mindösszes célszerinti juttatás:

100 /eFt
11.412 /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, semmi nemű juttatást nem nyújtott
az alapítvány.
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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 2003 évben irányt változtatott a gyógyító segítségek keresése, és a
pénzösszeg, melyet adományokból sikerült összegyűjteni, már elkülönítettük a leendő
gyógykezelésre
2004. évben a vizsgálatokra először Amerikába kellett volna utazni, ehhez sajnos az
útlevelet nem kaptuk meg, pedig a szülők az alapítvány segítségével minden szükséges
ügyiratot bemutatott.
Hogy az ügy felgyorsuljon, a Dr.Peter K.Law Singaporeba javasolta a kiutazást, ahol
megbeszélt időpontba tartózkodott, és megvizsgálta a gyermekeket.
Bizonyságot nyert, hogy mindkét gyermeknek(testvéreknek) azonos betegségük van.
A vizsgálatokra kiutazott: Hörnyék Károly, Hörnyékné Simák Andrea szülők, Hörnyék
Franciska, Hörnyék Bianka gyermekek, és Ponicsán Anett, mint tolmács.
A gyermekek gyógykezelésére a professzor 15. – 15. összesen 30 ezer dollárt irányzott elő,
mely szükséges az őssejtek kitenyésztéséhez, és a szükséges beavatkozás elvégzéséhez.
Az összeg előteremtésére tett intézkedéseink:
Nagy erőfeszítéseket tettünk az adománygyűjtési helyzetek megteremtéséhez, és
véghezviteléhez:
Felhívásokat jelentettünk meg és küldtük szét.
Ennek első nagy próbálkozás volt, hogy minden Parlamenti képviselőt megkerestünk
levélben, hogy támogassa ügyünket. Sajnos ennek eredménye szinte egyenlő volt a
nullával.
Televíziókhoz is irtunk. Sikert értünk el az RTL KLUB Fókusz műsoránál, aki riportot
készített a szülőkkel.
A Faluszövet MÁLNAFSZTIVÁLJÁN jótékonysági koncertet szerveztünk. SZUPERBULI
fellépőkkel.
Koncert volt a Nógrádi Római Katolikus Templomban, majd
Koncert Vácon a Ferencesek templomában.
Végezetül még ez évben teljesült a kitűzött célt elérni.- Franciska gyógykezelésére 10 ezer
dollárt utaltunk ki Hon-Kongba, és ezzel már elkezdődhetett a sejtek tenyésztése, és
2004. december 14.én kiutaztak a sejtbeültetés végrehajtására.
Sikerült Franciskát kijuttatni a sejtbeültetésre., és izgultunk, hogy a kislánynak a szervezete
befogadja a sejteket. Most jól van, túljutott a krízisen.
Mindenki nagy reményekkel van, hogy megindul a jótékony gyógyulási folyamat.
Nagy feladatot teljesítettünk.
Amit ember megtehet, az ezt a kis Alapítvány felvállalta és minden erejével az ügyet
szolgálta.
A beszámoló Melléklete: -a legfontosabb készített szóróanyag és felhívás.
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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 is eleget tettünk. Franciska iskolai közösségében
megváltozott a gyermekek viszonya társaikhoz. Kifejlődött 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 életre szóló emberi érzést ültetnek el
a gyermekekben.
Az egész iskola egy szívvel és egy lélekkel volt Franciska mellett.
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.
A Pályázatoknál kedvező fordulat állt be, mert 2004. 12.hóban pályázati lehetőség nyíl, a
Nemzeti Civil Alapprogram Észak-Magyarországi Regionális Kollégiumához2.fordulóben: 2004.évi MŰKÖDÉSI költségekre. Ezt megpályáztuk.
2005.márciusi támogatási szerződés megkötésével, 180.000,-Ft támogatási összeget
nyertünk.
.
Összességében tehát a 2004. évet kimagaslóan jó teljesítménnyel sikeresnek és
eredményesnek értékelem.
Most mindannyian valóban érezhetjük:
A jövő még nincs itt, de a reményt megtapasztalhatod, ami több, mint egy pillanat.
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