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1. Számviteli beszámoló



A 2011.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

5.359
0
0
0
5.359

Eszközök összesen

5.359

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

5.359
100
6.033
0
- 774
0

D. Tartalék

0

E. Céltartalékok

0

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

0
0
0

Források összesen

5.359
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1. Számviteli beszámoló


A 2011.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

1.696
1.696
287
0
0
40
0
247
0
0
0
0
1.409
0
0
0
0

C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)

1.696

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)

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

2.470
2.470
0
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)

- 774
- 774
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
- 774
- 774
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

0

155

C. Értékcsökkenési leírás

0

D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások

48

E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

2.267

F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege

1.229

1. Számviteli beszámoló


Kiegészítő melléklet: a 2011. 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:
2011. 01.01. Nyitó pénzkészlet:
- Pénztárban
- OTP bankszla
- OTP lekötött betétbe

6.132.967,-Ft
62.980,-Ft
413.155,-Ft
5.656.832,-Ft

Bevételek: 2011.évi összes:

1.696.378,-Ft

Nyitó + Bevételi összesen:
Közhasznúsági működési kiadások:
Célszerinti juttatások kiadása:
Kiadások 2011.évi Összesen:

7.829.345 ,-Ft
203.469 ,- Ft
2.267.081 ,- Ft
2.470.550,-Ft

2011.12.31.Záró pénzkészlet:
-Pénztár
67.650 ,-Ft
-OTP bankszla
598.967,-Ft
-OTP bankszla leköt. 4.692.178,-Ft

Záró + Kiadások összesen:

5.358.795,-Ft

7.829.345,-Ft

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

180 / eFt
1.229 /eFt
287 / eFt
40 /eFt
170 eFt
77 /eFt
0 /eFt

NCA Működési célú pályázati összeg:

0 /eFt

Közhasznúsági tevékenység bevétele összesen:
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1.696 / eFt

KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉG KIADÁSAI:

Anyagjellegű ráfordítás

155 /eFt

Ebből:
* SZJA 1%-os szórólap (5.000db)
*
Nyomtatvány
* Egyéb anyagok, dekor kellékek
(2010.évi pályázati elszámolásra)
* Egyéb anyag- Falukarácsonyi felhasználásra
* Irodai eszköz: 1 db szkenelő, 1db hangfal
(2010.évi pályázati elszámolásra)

Egyéb jellegű ráfordítás

16 /eft
24 /eft

48 /eft

* Egyéb – posta ktg, web tárhely
Ebből : (2010.évi pályázati elszámolásra 23 /eft )
* OTP banki költség 15 /eft

I:

80 /eft
2 /eft
33 /eFt

Közhasznúsági tevékenység kiadásai:

29 /eft

203 / eFt

4. A cél szerinti juttatások kimutatása:
Anyagjellegű ráfordítás

1.036 /eFt

* Mozgásjavító Ált.Isk.és Dotthon-étkezés
Gyógyfürdő, táborok
* Szállítási költség-gázolaj
* Egészségügyi anyagok
* Iskolai taneszköz ,egyéb
* Egyéb anyag –akadálymentesítésre
- csillagvarázs,dekor anyag

187 /eFt
256 /eFt
441 /eFt
15 /eft
45 /eft
48 /eft
44 /eFt

Eszköz ráfordítás

952 /eFt

*Spec.ágybetét , klinikai matrac2 db
* Spec.elektromos mozgatható ágy 2 db
* Elektromos betegemelő 1db
* Ágyasztal (mozgatható) 2db
* Beteg ülőke 4 db
* Canon nyomtató –gyerm.isk.haszn.

118 /eft
442 /eft
298 /eft
28 /eft
29 /eft
37 /eft

Egyéb jellegű ráfordítás
* VIVARÓ szállítójármű-szerviz költségek

279 /eFt
279 /eft

II.
Célszerinti juttatás kiadásai :
2.267 /eFt
------------------------------------------------------------------------------------------------Alapítvány KIADÁSA MINDÖSSZESEN: I. + II.
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2.470 /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
2010.évi Működési célú pályázatára: 2010.évi pályázat megítélt összege: 100.000,-Ft
Ebből: 2010.évben érkezett 100.000,-Ft
* Pályázati összegek felhasználása 2010-2011.évben:
2010.évi (100.000,-Ft) pályázati összegből 2010.évben került felhasználásra 20.135,-Ft
2010.évi (100.000,-Ft) pályázati összegből 2011.évben került felhasználásra 79.865,-Ft
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 ) (SMA III.) izomsorvadás – gyermekek gyógyulási feltételeinek elősegítése,
életkörülményeinek javítása.
Sajnos a gyermek állapotában nincs javulás. Mindkét gyermek tolókocsiban van.
Mozgásukhoz elektromos kerekesszék szükséges.
Fontosnak tartjuk, a gyermekek közérzetének javítását, és az állapotbeli romlás
mérséklését.
2011. évben ezen irányba történt az alapítványi segítés:
Hörnyék Biankának 2011. március elején eltörött lába. Az iskolában kiesett a tolókocsiból
és eltörött a combcsontja.
Mozgatását, ellátását nem tudták megoldani, ezért szükségessé vált a már tervezgetett
alábbi eszközök beszerzése:
* Spec.elektromos mozgatható ágy 2 db 442 /eft, *Spec.ágybetét , klinikai matrac 2 db
118 /eft, * Elektromos betegemelő 1db 298 /eft , * Ágyasztal (mozgatható) 2db 28 /eft,
* Beteg ülőke 4 db 29 /eft
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2011.évben is a gyermekek budapesti iskolába történő szállítására, valamint egészségügyi
és egyéb elfoglaltságaikra való eljutáshoz üzemanyagot vásárolunk a gépkocsiba,
melynek költsége 441/eft volt.
A VIVARÓ szállítójármű szerviz költsége 279/eFt volt.
Ha nem volna ez a gépjármű a gyermekek szállítását igen nagy nehézségek árán lehetne
megoldani, mert mentős szállítást kellene igényelni minden alkalommal, ami köztudottan
igen időigényes dolog, mert a szállítandó személyeket összegyűjtik és az útvonalterv
alapján szállítják el. A két gyermek iskoláztatása szinte lehetetlenné válna.
2011.évben az alapítvány a két gyermek részére a diákotthoni étkeztetés költségeit
rendezte a Mozgásjavító Általános Iskola számlái alapján, 187 /eFt összegben,
Továbbá a gyermekek gyógyfürdői és táboroztatási feladataira 256/eft összeget
fordítottunk.
A gyermekek 2011.szeptemberében a Mozgásjavító Ált. Iskolában Budapesten
Franciska 9.osztályos tanuló ( Angol – informatikai előkészítős tanuló a középiskolában)
Bianka 6.osztályos tanuló.
Nagy szerencse, hogy Franciska jó tanulmányi eredményével ( felvételi vizsgán) felvételt
nyert a középiskolában, mely ugyanazon intézménybe van, ahova eddig is együtt jártak.
Így a gyermekek szétválasztása nem okozott törést az életükben, és biztosítva lett
Franciska további tanulmányainak folytatása.
A gyermekek jól tanulnak, kimagaslóan eredményes a közösségi munkájuk.
Az iskola vezetése elismeréssel szól a szülők és a gyermekek helytállásáról.
Az iskolai rendezvényeken az Alapítvány is képviselteti magát.
Alapítványunk is büszke a gyermekek sikereire, melyeket a tanulásban, énekversenyeken,
kerekes-tánc versenyeken, művészeti körökben- rajzversenyen stb érnek el.
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 2011.évben is eredményezték.
Közhasznú tevékenységünket adományokból látjuk el,
A magánszemélyek adójából 2011.évben juttatott SZJA 1%-os összeg: 1.228.646,-Ft
Ami sajnos elmaradt a 2010.évi szinthez, de ezen összeget is hálás szívvel köszönjük az
adományozóinknak. Ezen lehetőség nélkűl nem tudna működni az alapítvány, nem tudnánk
ellátni az alapítvány célszerinti tevékenységét.
Továbbá az adományok összege
287.000,-Ft
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.
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Éltünk is ezzel a lehetősséggel, és 2010.évi működési pályázaton is sikeresen részt
vettünk.
(Megítélt pályázati összeg: 2010.évben 100/eFt , melyból 80/eft-ot 2011 évben
fordíthattunk az alapítvány működési céljaira.
Az alapítvány Kuratóriuma 2011.évben is azt a gyakorlatot követte, hogy a
pénzeszközeivel okosan gazdálkodjon. A gyermekek egészségének javítása érdekében nem
adódott olyan orvosilag –szakmailag- támogatott és ajánlott egészségügyi beavatkozás,
amit 2011.évben el kellett volna végezni, ezért a pénzeszközeinket tartalékoltuk.
Franciskának gerincműtétre lesz szüksége a közeljövőben, aminek elvégzéséhez szükség
lesz az alapítványi támogatásra.
Két gyermek rehabilitációs műtéteire kell számítani, ami indokolja a tartalékolást.
2011.évben a pénzösszegünk tartaléka 4.692.178Ft
A pénzösszeg bankszámlán, lekötött betétben van elhelyezve.
Összességében a 2011. évet jó teljesítménnyel sikeresnek értékelem.

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