Adószám: 18874015-1-13
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Regisztrációs szám: 48 PK 60482/2016
Nyilvántartási szám: 13-01-0003848

KórházSuli Alapítvány
2220 Vecsés, Széchenyi utca 32/c

Szöveges beszámoló
2018. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

Fordulónap 2018. december 31.
Beszámolási időszak: 2018. január 01-2018. december 31.

Vecsés, 2019. május 17.
__________________________
A gazdálkodó képviselője
P.h.
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A szervezet bemutatása

Levelezési cím: 2220 Vecsés, Széchenyi utca 32/c
Tel.:
06-30-555-32-24

Azonosító adatok
A szervezet más szervezetnek nem tagja. A KórházSuli Alapítvány a beteg gyermekek
tanulásának támogatásáért.
KórházSuli Alapítvány
Székhely: 2220 Vecsés, Széchenyi utca 32/c
Szervezet típusa: Alapítvány, Közalapítvány
Adószám: 18874015-1-13
Statisztikai számjel: 18874015-8560-569-13
Ügyszám: 1400/PK60482/2016
Bej. Szer: Budapest Környéki törvényszék
Nyilvántartási szám: 13-01-0003848
Létesítő okirat kelte: 2017. 01. 12.
Adószámot kapott: 2017. 02. 15.
Bejegyezték: 2017. 02. 17.
Végzés szám: 48.Pk.60.482/2016/4
Kezdő év: 2017

Tevékenység általában

Tevékenység cél szerinti leírás: Főként betegség, de egyéb (pl. szociális) hátrány miatt az
oktatási rendszerből rövidebb-hosszabb ideig kimaradó, kórházi ápolásra szoruló vagy
magántanulói státuszban lévő gyermekek tanulási-tanítási folyamatának támogatása alternatív
módszerekkel. A beteg gyerekek kortárs támogatást kapnak ahhoz, hogy a gyógyulásuk után
minél kisebb lemaradással tudjanak visszacsatlakozni iskolájukba. Fontos hozzáadott érték,
hogy a bezárt környezetben is megmarad a kapcsolatuk a külvilággal a programban résztvevő
orvosok szerint egy célokat kitűző gyerek sokkal aktívabban vesz részt a gyógyító
folyamatokban is.
Vagyonfelhasználás mértéke
Alapítványi célra az alapításkor vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást
követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a
természetben nyújtott adomány fordítható. Az alapítványi vagyon felhasználása során az
egyedi kérelmek alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a
kuratórium dönt. Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról,
úgy rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik
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Vagyonfelhasználási mód

Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag az alapító okiratban megjelölt célok
megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.
Alapító
Peuker Gabriella
1148 Budapest, Jerney utca 72.
Alapító vagyon: 50.000 Ft
Szervezet vezetése
A kuratórium elnöke: Tóthné Almássy Monika
Képviseleti jog: általános
Képviseleti joggyakorlás módja: önálló
Megbízási időtartam: határozatlan
További kuratórium tagok:- Lovász Laura
-Berczelédi Réka Judit

Az alapítvány még nem közhasznú.
A számviteli törvény előírásainak megfelelően a civil törvény figyelembe vételével
Közalapítványunk a gazdasági eseményeit a kettős könyvvitel rendszerében,
számítógépes könyveléssel rögzíti és az éves zárlati munkálatokat követően „A kettős
könyvvitelt vezető egyéb szerveztek egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági
melléklete PK-342 beszámolót készíti.

Vagyoni helyzet alakulása ezer Ft-ban
Megnevezés

Előző év

Tárgyév

Induló tőke
Tőkeváltozás

50

200

0

9334

0

0

Alaptevékenység
eredménye

9334

2764

Saját tőke

9384

12298

2018 évi
Vállalkozási
eredmény
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Támogatások bemutatása, felhasználása
Kapott támogatások

A kapott támogatásokat az alapítói okiratban rögzített célokra használta fel.
Működési költségek az általános szabályok szerint kerültek elszámolásra.

Támogatás

Kapott összeg

Felhasználás cél
szerint

Maradvány
(felhalmozási)

0

0

0

17796
509
1286
19591

15746
0
640
16386

2050
509
646
3205

Helyi
önkormányzatok és
szervei
Társas váll. Kapott
támogatás
Magánszemélyektől
Más forrásból
Tárgyévi összesen:

A tárgyévi gazdálkodás bemutatása
Pályázati úton elnyert támogatások
A szervezet a tárgyévben pályázati úton 400.000 Ft támogatást kapott.
Tagdíjból származó bevétel nincs
Vállalkozási tevékenység
A szervezte a tárgyévben tagdíj címen bevételt nem realizált.
A KórházSuli Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.
Köszönetnyilvánítás
Köszönet a támogatóknak
A KórházSuli alapítvány ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének
ellátásához a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.
A mérlegbeszámoló könyvvizsgálattal nincs alátámasztva.
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Mérleget aláírja
Tóthné Almássy Monika
2220 Vecsés, Széchenyi utca 32/c.
Adóazonosító jel: 8367571762

Mérleget készítette
Bugyi Lászlóné
Mérlegképes könyvelő
2220 Vecsés, Katona József utca 26
Reg. Szám: 138070

________________________
Tóthné Almássy Monika
képviselő

