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1. Számviteli beszámoló



A 2005.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

234
0
0
0

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

8.319
0
0
0
8.319

Eszközök összesen

8.553

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

8.553
100
3.441
0
5.012
0

D. Tartalék

0

E. Céltartalékok

0

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

0
0
0

Források összesen

8.553
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1. Számviteli beszámoló


A 2005.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)

5.952
5.952
5.526
0
0
120
0
5.206
200
300
0
0
126
0
0
0
0
5.952
0

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
Ebből: továbbutalt
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

940
691
200
249
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)

5.012
5.012
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
5.012
5.012
0

Tájékoztató adatok
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség
ebből: - megbízási díjak
- tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások
C. Értékcsökkenési leírás

0

282
15

D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások

171

E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

487

F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege

3.767

1. Számviteli beszámoló


Kiegészítő melléklet: a 2005. 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:
2005. 01.01. Nyitó pénzkészlet:
- Pénztárban
- OTP bankszla
- OTP lekötött betétbe
Bevételek:
Nyitó + Bevételi összesen:

3.307.110,-Ft
1.181.919-Ft
20.095,-Ft
2.105.096,-Ft
5.951.739,-Ft
9.258.849,-Ft

Közhasznúsági működési kiadások:
Célszerinti juttatások kiadása:
Kiadások Összesen:

453.339,- Ft
486.712,-Ft
940.051,-Ft

2005.12.31.Záró pénzkészlet:
-Pénztár
395.752,-Ft
-OTP bankszla
793.778,-Ft
-OTP bankszla leköt. 7.129.268,-Ft
Záró + Kiadások összesen:

8.318.798,-Ft

9.258.849,-Ft

KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI:
Banki kamat:
SZJA 1%
Alapítványi befizetések
ebből:
helyi Önkormányzattól
vállalkozásoktól:
egyéb, társadalmi szervezettől
magánszemélyektől:
ebből:
továbbutalási céllal megjelölt:
NCA Működési célú pályázati összeg:
ebből: 2004.évi
2005.évi I.részlet

126 / eFt
3.767 /eFt
1.759 / eFt
120 /eFt
2.203 /eFt
771 /eFt
7.409 /eFt
100 /eFt
300 /eFt
180 /eFt
150 /eFt

Közhasznúsági tevékenység bevétele összesen:
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5.952 / eFt

KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉG KIADÁSAI:
Bérleti díj
Banki költségek
Posta, telefon
irodaszerek, nyomtatványok
egyéb anyag ktg. -számítástechnikai

120 / eFt
21 / eFt
28 / eFt
0 / eFt
33 / eFt
----------------204 /eFt

Eszközváltozás-felhalmozási jellegű kiadás
-számítógép (netebook)

249 /eFt

Közhasznúsági tevékenység kiadásai:

453 / eFt

4. A cél szerinti juttatások kimutatása:
Hangszer-szintetizátor-álvánnyal (használt)
Háromkerekű elekrtomos közlekedő (használt)
gyógyászati segédeszköz: gumizokni, derékfűző
Kerekesszék-bérleti díj Mozgáskorl.Egyesület Vác
Utazási költség

Berkenyei Óvodai közösségnek –megjelölt célra átadás:
gyógy terápiás labdafürdető medencére

Mindösszes célszerinti juttatás:

68 /eFt
150 /eFt
19 /eFt
9 /eFt
41 /eFt
------------287 /eFt
200 /eFt

487 /eFt

5. Központi költségvetéstől és egyéb szervezetektől kapott támogatás mértékének
kimutatása :
* Központi költségvetéstől az alapítvány támogatásban nem részesült.
* NCA Nemzeti Civil Alapprogram Észak-Magyarországi Regionális Kollégiumának
Működési célú pályázatára: 2004.évi pályázatból:
180.000,-Ft
2005.évi pályázatból I.részlet 120.000,-Ft
-------------------------------------------------NCA pályázat összes:
300.000,-Ft
Cél szerint felhasználva, közhasznúsági működésre, pályázati elszámolással.

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.
2005.október 28.-án az Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA módosításra került.
* Az Alapító Okirat elsődleges célja – egy gyermekkel (Hörnyék Bianka) kiegészült, és a
helyes adókötelezettségek megtartása érdekében, a tevékenység kibontásra került.
* Felügyelő Bizottság jött létre.
Megjegyzés: Az Alapítvány tevékenysége nem bővült !
.
2004. december 14.én Franciska szüleivel és egy tolmáccsal kiutaztak Hong-Kongba a
sejtbeültetés végrehajtására.
2005.év nagy izgalmakkal indult, hogy a kislánynak a szervezete befogadja-e sejteket.
Mindenki nagy reményekkel volt, hogy megindul a jótékony gyógyulási folyamat.
Amit ember megtehet, az ezt a kis Alapítvány felvállalta és minden erejével az ügyet
szolgálta.
Sajnos a gyermek állapotában nem következett be a várt javulás.
Franciska nem tud a lábára állni, és nem tudja tartani magát.
A család még ez évben mindkét gyermekét kivitte Erdélybe 2 hétre egy gyógyítóhoz, de
sajnos az sem segített.
A család problémája egyre jobban elhatalmasodik.
Bianka a kisebbik gyermek is már alig tud menni, kerekesszékre van szüksége neki is,
mivel állóképessége már igen csekély.
2005.év legnagyobb tapasztalata az volt, hogy a szülőket kell felkészíteni a sajnos
megváltoztathatatlan tényekre.
Döntésünk szerint amivel segíteni lehet, - egy olyan gépjárművet kell venni és átalakítani,
hogy két db kerekesszék szállítására alkalmas legyen.
(A gyermekek a kerekesszékkel együtt tudjanak a kocsiba bemenni, mert mozgatásuk igen
körülményes)
2005.évi SZJA 1%-os kampányunkat már erre építettük.
Az előkészületek a vásárlásra megtörténtek:
Nagy árkedvezménnyel, a DI-Fer Kft Érd ajánlotta fel segítségét a gépjármű vásárlásához,
és átalakításához.
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.
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Az Óvodás gyermekeknek, 200 /eFt értéket adtunk át, hogy az Óvodába egy labda-fürdető
terápiás medence legyen mely tapasztalataink szerint, és szakemberi javaslatra igen
kedvező a fejlődő gyermekeknek. Bianka utolsó évét tölti az Óvodába, 2006.évben már ő
is iskolás lesz.
Közhasznú tevékenységünket adományokból látjuk el,
melyhez nagy segítség volt a Nemzeti Civil Alapprogram Észak-Magyarországi Regionális
Kollégiumának működési költségekre fordítható pályázati lehetősége.
Éltünk is ezzel a lehetősséggel, és 2004 és 2005.évi ki íráson is sikeresen résztvettünk,
melynek eredményeként 2005.évben 300/eFt-ot fordíthattunk az Alapítvány működésére.
.
Összességében a 2005. évet jó teljesítménnyel sikeresnek értékelem, de sajnos a
gyermekek gyógyulása tekintetében szomorú hangulatban zárom.
Már azt hittük, hogy mi elértük a jövőt, pedig .....
„A jövő még nincs itt, de a reményt megtapasztalhatod, ami több, mint egy pillanat”.
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