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1. Számviteli beszámoló



A 2007.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

71
0
71
0

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

3.703
0
0
0
3.703

Eszközök összesen

3.774

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

3.774
100
5.537
0
-1.863
0

D. Tartalék

0

E. Céltartalékok

0

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

0
0
0

Források összesen

3.774
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1. Számviteli beszámoló


A 2007.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

2.806
2.687
240
0
0
40
0
240
0
300
0
0
2.147
119
0
0
0

C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)

2.687

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

119
4.669
4.669
0
0
0
0
0
0
0
0
0

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (ń 1 ń 2)
-1.982
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pügyi eredménye (A/1-E/1-E/4) -1.982
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)
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119
119
0
0
0
-1.863
-1.863
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

97

C. Értékcsökkenési leírás

86

D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások

144

E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

4.428

F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege

2.066

1. Számviteli beszámoló


Kiegészítő melléklet: a 2007. 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.

5

2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról:
Az alapítvány költségvetési támogatásban nem részesült.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos adatok:
PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE:

2007. 01.01. Nyitó pénzkészlet:
- Pénztárban
- OTP bankszla
- OTP lekötött betétbe
Bevételek: 2007.évi összes:
Nyitó + Bevételi összesen:

5.684.844,-Ft
60.145 ,-Ft
1.714.981,-Ft
3.909.718,-Ft
2.687.090,-Ft
8.371.934 ,-Ft

Közhasznúsági működési kiadások:
Célszerinti juttatások kiadása:
Kiadások 2007.évi Összesen:

241.093,- Ft
4.427.697,-Ft
4.668.790,-Ft

2007.12.31.Záró pénzkészlet:
-Pénztár
939,-Ft
-OTP bankszla
558.132,-Ft
-OTP bankszla leköt. 3.144.073,-Ft
Záró + Kiadások összesen:

3.703.144,-Ft

8.371.934,-Ft

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

81 / eFt
2.066 /eFt
240 / eFt
0 /eFt
50 eFt
0 /eFt
190 /eFt
0 /eFt

NCA Működési célú pályázati összeg:
ebből: 2006. évi
2007.évi

300 /eFt
200 /eFt
100 /eFt

Közhasznúsági tevékenység bevétele összesen:
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2.687 / eFt

KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉG KIADÁSAI:
Banki költségek
Posta bélyegek
Telefon Vodafon
irodaszerek, nyomtatványok
Metodika-oktatás-alapítványi
Internet hozzáférés karbantartás ,javítás
Hirdetés-reklám
ebből:
Reklám költség hirdetés SZJA 1% -megjelentetés
Reklám költség TV hirdetés SZJA 1%
Eszköz beszerzés
ebből:
Fényképezőgép /FUJI FINEPIX S5700/
Memóriakártya (FUJI 2GB.MXD)
Internet- vételi erősítő

23 / eFt
12 / eFt
11 /eFt
11 / eFt
5 / eFt
5 /eFt
89 /eFt
5/eFt
84 /eFt
85 /eFt
48 /eFt
10 /eFt
27 /eFt

Közhasznúsági tevékenység kiadásai:

4. A cél szerinti juttatások kimutatása:
Eszköz beszerzések:
* Rehabilitációs segédeszközök
ebből:
Otto Boock- állítható, elektromos kerekesszék 1db
Meyra –tusoló kerekesszék 1 db
Camping-hordozható WC (szállításkor-uti) 1db
Forgószék-mozgatáshoz 2db

241 / eFt

3.946 /eFt
3.800 /eFt
107 /eFt
19 /eFt
20 /eFt

*Egyéb eszközök (gyermekek iskolai és szabadidős célra)
ebből:
NOTBOOK MSI EX 600X 07644 1db
194 /eFt
MP3 player 2db
15 /eFt
Eszközök összesen:
Segédeszköz bérlet
Gyógyfürdői ellátás
Gyógytorna
Mozgásjavító Ált.Isk.és Dotthon-étkeztetés
Gyógyszer-táplálék kiegészítő
Szállítási költség-üzemanyag
Egyéb juttatás-gyermekek- rendezv.Mozgásjavíitó Á.Isk

Mindösszes célszerinti juttatás:

209 /eFt

-----------4.155 /eft
8 /eFt
88 /eFt
10 /eFt
61 /eFt
65 /eFt
19 /eFt
22 /eFt

4.428 /eFt
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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: 2006.évi pályázatból 200.000,-Ft
2007.évi pályázatból 100.000,-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.
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, azt ezt a kis Alapítvány felvállalta és minden erejével az ügyet
szolgálta.
Sajnos a gyermek állapotában nincs javulás.
Mindkét gyermek tolókocsiban van.
Mozgásukhoz elektromos kerekesszék szükséges, mert nincs bennük erő a mechanikus
szék hajtásához.
A család 1db támogatott beszerzésű kerekesszékkel rendelkezett.
Orvosi javaslatra , a gyermek egészsége érdekében egy állítható elektromos kerekesszék
megvásárlását eszközölte az alapítvány, a befoly SZJA 1 %-os támogatási
összegekekből.
(A széket az Otto Boock rehabilitációs eszközöket forgalmazó vállalat Budapesti
üzletközpontjától vásároltuk, igen kedvező áron-méltányossági engedménnyel)
Az eszköz mindkét gyermek érdekét szolgálja, mert a mozgathatósági funkcióval a
gyermekek egészségének romlása-lassítható, és mindkét gyermek mozgása biztosított lett,
az így meglévő 2db elektromos székkel.
Hogy ez megvalósulhatott, ezt tartjuk 2007.év legnagyobb eredményének!
Ez év bebizonyította, hogy jó és nem utolsó sorban igen hasznos volt a 2006.évi
Alapítványi célszerinti juttatásunk, melynek keretében segítettük a családot, hogy egy
VIVARÓ típusú gépkocsi került megvásárlásra és átalakításra, mellyel a két gyermek
tolókocsival szállítható.
Ezen feltétel meglétével lehetőség nyílt arra, hogy a két gyermek Budapestre, a
Mexikói úti Mozgásjavító Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény és Diákotthon tanulói lehettek 2007.szeptember 1-től.
(Franciska 5.osztályos, Bianka 1.osztályos)
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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
 segédeszköz vásárlásban.pl. tusolószék, hordozható WC, szék vásárlásával, valamint
gyógyüdülésben, gyógytornában,táplálék kiegészítővel, gyermekek étkeztetéshez az
iskolában, szállításhoz üzemanyaggal.
 Olyan eszközt is jutatunk a gyermekeknek, melyek az ő kívánságukra teljesült.(hasznos
az iskolában, valamint a szabadidő eltöltésében és nagy örömükre szolgált): a Notbook,
valamint az MPlejátszók.
Alapítványi cél, a gyermekek testi és lelki fejlődésének, nevelésének, oktatásának
támogatása, az egészséges és beteg gyermekek együttlétének segítése, feltételeinek
megteremtéséhez segítségnyújtás.
A fent leírt tevékenységünk ezen cél megvalósulását 2007.évben is eredményezték.
Közhasznú tevékenységünket adományokból látjuk el,
Kiemelkedő teljesítmény az SZJA 1%-os
összege: 2066/eFt
Továbbá az adományok összege
240/eFt
Ezen két tétel mint minden évben csak az alapítvány célszerinti juttatását szolgálja.
Az alapítvány működési költségeire a gyermekek javára történt befizetésből az alapítvány
nem költ.
Mivel ez egy helyi alapítvány, erkölcsi alapon önkéntesek dolgoznak, és vállalnak minden
terhet, ami a munkájukkal jár.(anyagit is!)
A működési költségekhez
nagy segítség volt a Nemzeti Civil Alapprogram Észak-Magyarországi Regionális
Kollégiumának működési költségekre fordítható pályázati lehetősége.
Éltünk is ezzel a lehetősséggel, és 2006.évi 2007.évi ,valamint a 2008.évi működési
pályázaton is sikeresen részt vettünk.
(Megítélt pályázati összegek: 2006.évben 200/eFt 2007.évben 100/eFt
2008.évben 300/eFt)
Összességében a 2007. évet jó teljesítménnyel sikeresnek értékelem.

„ A jövő még nincs itt,
De a reményt megtapasztalhatod,
Ami több, mint egy pillanat ”
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