KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2006. év

ŐRANGYALOK Alapítvány a beteg gyermekekért

2641. Berkenye, Kossuth utca 20.
Adószám: 18637630-1-12
Közhasznúsági fokozat: közhasznú
Bejegyzés és közhasznúsági végzés száma: Pk.60.118/2002/2.
Az alapítvány nyilvántartási száma: 6/2001.
Székhely:

Berkenye, 2007. 05. 30.
Készítette: Kaszmán Jánosné

Czerman Józsefné
Kuratórium elnöke

1

Tartalom jegyzék:

1. Számviteli beszámoló


Közhasznú egyszerűsített beszámolójának MÉRLEGE



Közhasznú egyszerűsített beszámolójának EREDMÉNYKIMUTATÁSA



KIEGÉSZÍTŐ melléklet

2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos adatok.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
5. Központi költségvetéstől és egyéb szervezettől kapott támogatás értékének kimutatása
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegeinek kimutatása.
7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója.

2

1. Számviteli beszámoló



A 2006.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

157
0
157
0

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

5.685
0
0
0
5.685

Eszközök összesen

5.842

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

5.842
100
8.376
0
-2.634
0

D. Tartalék

0

E. Céltartalékok

0

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

0
0
0

Források összesen

5.842
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1. Számviteli beszámoló


A 2006.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

2.810
2.810
2.616
0
0
100
0
2.516
0
80
0
0
114
0
0
0
0
2.810
0
5.444
5.444
0
0
0
0
0
0
0
0
0

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (ń 1 ń 2)
-2.634
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pügyi eredménye (A/1-E/1-E/4) -2.634
2. Vállalkoz. tevékenység tárgyévi pügyi eredménye (B/1-F/1-F/4)
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)

0
0
0
0
0
-2.634
-2.634
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
B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások
C. Értékcsökkenési leírás

0

206
77

D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások

194

E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

5.043

F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege

2.069

1. Számviteli beszámoló


Kiegészítő melléklet: a 2006. 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:
2006. 01.01. Nyitó pénzkészlet:
- Pénztárban
- OTP bankszla
- OTP lekötött betétbe
Bevételek:
Nyitó + Bevételi összesen:

8.318.798,-Ft
395.752 ,-Ft
793.778,-Ft
7.129.268,-Ft
2.809.911,-Ft
11.128.709 ,-Ft

Közhasznúsági működési kiadások:
Célszerinti juttatások kiadása:
Kiadások Összesen:

400.642,- Ft
5.043.223,-Ft
5.443.865,-Ft

2006.12.31.Záró pénzkészlet:
-Pénztár
60.145,-Ft
-OTP bankszla
1.714.981,-Ft
-OTP bankszla leköt. 3.909.718,-Ft
Záró + Kiadások összesen:

5.684.844,-Ft

11.128.709,-Ft

KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI:
Banki kamat:
SZJA 1%
Alapítványi befizetések
ebből:
helyi Önkormányzattól
vállalkozásoktól:
egyéb társadalmi szervezetektől
magánszemélyektől:
ebből:
továbbutalási céllal megjelölt:

114 / eFt
2.069 /eFt
547 / eFt
100 /eFt
100 /eFt
0 /eFt
347 /eFt

NCA Működési célú pályázati összeg:
ebből: 2005. évi II .részlet
Közhasznúsági tevékenység bevétele összesen:

0 /eFt
80 /eFt
80 /eFt
2.810 / eFt

6

KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉG KIADÁSAI:
Banki költségek
Posta bélyegek
Telefon Vodafon
irodaszerek, nyomtatványok , patronok
Metodika-oktatás-alapítványi
Internet hozzáférés kiépítés, karbantartás
Reklám anyag
Reklám költség hirdetés SZJA 1%
Reklám költség TV hirdetés SZJA 1%

Közhasznúsági tevékenység kiadásai:

4. A cél szerinti juttatások kimutatása:
Támogatás 1db VIVARÓ gépkocsi vásárlásához,
Mozgáskorlátozotti minősítéshez, átalakításhoz
Lakásfeljáró akadálymentesítése
Egyéb segédeszköz: mágnesterápiás ágybetét
CHI Master masszírozó
Szállítási költség-üzemanyag
Gyógyfürdői ellátás
Segédeszköz bérlet
Egyéb juttatás-gyermekek-karácsony

Mindösszes célszerinti juttatás:

23 / eFt
21 / eFt
60 /eFt
50 / eFt
9 / eFt
52 /eFt
89 / eFt
13 /eFt
84 /eFt

401 / eFt

4.301 /eFt
385 /eFt
110 /eFt
70 /eFt
41 /eFt
109 /eFt
14 /eFt
13 /eFt

5.043 /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: 2005.évi pályázatból II.részlet 80.000,-Ft
-------------------------------------------------NCA pályázat összes:
80.000,-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 és Hörnyék Bianka ( Spinalis muscularis dystrophía ) izomsorvadásos – gyermekek gyógyulási feltételeinek elősegítése, életkörülményeinek
javítása.
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, Bianka állapota egyre romlik,
már csak néhány lépést tud tenni. Tolókocsi használata is szükséges.
A család problémája egyre jobban elhatalmasodott. A két gyermek szállítása
megoldhatatlan problémákat hozott elő.
2006.év legnagyobb eredménye az volt, hogy sikerült megvalósítani döntésünket, miszerint
- 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.
2006.áprilisában ez megvalósult. Az alapítvány 4.301/eFt-al járult hozzá, a költségekhez,
illetőleg fizette ki a DI-FER Kftnek a számlát. Egy VIVARÓ típusú gépkocsi került
megvásárlásra és átalakításra, mellyel a két gyermek tolókocsival szállítható.
Továbbá igen jelentős lépés volt, a gyermekek életkörülményeinek javításában, hogy a
lakásnál a bejáratot oly módon sikerült akadály mentesíteni, hogy a gyermekek
tolókocsival tudnak felmenni a lakásbejárathoz, illetőleg kijönni a lakásból, az utcára.
A gyermekek egészségének javulása érdekében tevőlegesen nem tudunk tenni, mert az
orvosi eredmények nem igazolják a gyógyulást, ezért a gyermekek életkörülmények
javításával próbálunk segíteni.
Nagy remények vannak őssejt beültetés területén, és még egyéb folyamatban levő
módszerekről tudunk, de ehhez még idő kell.
A család elfogadni látszik a mai álláspont szerinti megváltoztathatatlan tényt, ezért ez
irányba mozdult az alapítványi segítés.
Fontosnak tartjuk, a gyermekek közérzetének javítását, és az állapotbeli romlás
mérséklését. Ezzel reményeink szerint segítünk, hogy ha mód nyílik a reményt nyújtó
gyógyulásra, a gyermekek fizikai állapota még elfogadható legyen.
Ennek érdekében segített az alapítvány a gyermekek
* gyógyüdülésében, mágnes terápiás ágybetét vásárlásával, valamint masszírozóval.

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
Ez évben Bianka is már iskolás lett. Berkenyén 1-4osztályos iskola működik.
Franciska 4 osztályos lett, Bianka pedig 1.osztályos.
8

Ez a tény 2007.évben komoly döntést fog igényelni, mert az egyik gyermeknek el kell
menni az iskolából, mert 5 osztály már nincs Berkenyén.
Akkor mi lesz a gyermekekkel.!!
Reméljük, majd akkor is megtaláljuk a kivezető utat.
A gyermekek most jól érzik magukat az iskolába.

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 2005.és 2006.évi ki íráson is sikeresen részt vettünk.
2006.évben 80 /eFt pályázati pénz érkezett, a 2005.évi pályázati összeg II.üteme.
Összességében a 2006. évet jó teljesítménnyel sikeresnek értékelem.”.
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