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I, Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági
melléklete PK-242 (melléklet)
II, A költségvetési támogatás felhasználásáról szóló beszámoló
A, Az alapítványnak
pénzösszeggel

az év során

nem részesült pályázatból befolyt

B, Az SZJA-1% , melyet részünkre kiutaltak: 845 e Ft .
III, Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
BEVÉTEL
Alapítványnak a II. pontban említetten kívül
- Gazdasági társaságoktól kapott támogatás: 2.350 e Ft
ebből 2.000 e Ft hordozható EEG készülékre
- Magánszemélyektől kapott támogatás: 5 e Ft
- Pénzügyi műveletek bevétele volt: 259 e Ft értékben.
KIADÁS
Az alapítványnak 2016. évben a következő kiadásai voltak:
- Anyag költségek: 356 e Ft. (Fenntartási, karbantartási anyagok,
szakkönyvek és irodaszer és felszerelés beszerzést tartalmazza )
- Igénybe vett szolgáltatások: 417 e Ft. (Amely továbbképzés, karbantartás,
honlap fenntartás és pota költségeit tartalmazza)
- Egyéb költségek 93 e Ft ( bankköltség)
- Tárgyi eszköz beszerzésre 5,063 e Ft-ot fordítottunk
- Az évek folyamán a képviselő által átmeneti likviditási problémák
áthidalására folyósított kölcsönök visszafizetése: 150 e Ft.

A közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye: 2.856 e Ft.
Mérleg főösszeg: 20.096 e Ft
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IV, Cél szerinti juttatások kimutatása
Az alapítvány az összes bevételét kimondottan a az alapító okiratban
meghatározott cél szerinti tevékenységhez használta fel a 3. pont szerinti
bontásban.
Személyre szóló juttatást nem adott és erre vonatkozóan pályázatot nem is írt
ki.

V, Tisztségviselőknek nyújtott támogatás
A közalapítvány tisztségviselői munkabért és egyéb juttatást nem kaptak.
Munkánkat önkéntesen segítik.

VI, Rövid tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről.
Az alapítvány 1993-ban alakult az epilepsziás gyermekek mielőbbi
gyógyulását elősegítése céljából. 1998- ban közhasznú fokozatot kapott.
Az alapítvány az év során csak cél szerinti tevékenységet folytatott.
Alapítványunk a pályázati lehetőségek kihasználásával nagyban hozzájárul a
gyógykezelés alatt álló gyermekek barátságosabb, otthonosabb környezetben
történő elhelyezéséhez, az orvosok, nővérek kulturáltabb környezetben
történő, korszerű eszközökkel történő munkavégzéséhez és ezzel a magas
színtű gyógykezeléshez.
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