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1.

számviteli beszámoló

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása

A számviteli beszámoló fobb adatai az alábbiak:
számviteli beszámoló adatai
Beszámoló sor

(

1

000HUF)

Tárgyév

Mérteg adatai

A,

Befektet9tt eszközök

1:730

I. Immateriálisjavak

.I:47.5

Tárgyi eszközök

6:255

II.

Ill,Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök

2.270

I. K_észletek
II.

Követelesek

lII.Ertékpapírok
IV. PénZeszköZök

2:710

C, Aklív jdőbel| e]határolás9k
ESZKÖZÓK Ó_SSZPSPN
D, Sajál töke
l. Jegyzen tőke

10:0_00

10:000

50

2.840

II,Tőkeváltozás/eredm_ény
TII. Lekötött

tartalék

IV. Ertékelési1anaték
V, Tárgyévi eredmény a|aptevékenysécből

7.110

E. Cé|tartaIe
F, Kötelezenségek
|, HátrasoroJt kötelez9ttségek
|I, Hos9zú tejáratú kötg|ezettségek

IIT,Rövid ]ejálatu köteIezett9égek

e]halárolások

Pass,zív

]dőbeli
'G,
FORRÁSOK OSSZESiN

10.000

Köztr3;znú eredménykmu!a!á9 1da! ai
Össz9s kclzhasznú teyékenys_ég bevéte|e

11:644

Közhasznú célúműködésre kapott támogatás

l 1.635

_

;
;

alap|!óiól

központi köJtségYgjésbő1
hely] önkorm

u_ny

zaít91

; egyé_b

100
11.535

Pályázati úton elnyert támogatás

.,Daganatos és Fogyatékos Gyermekek Genetikaí
El látásáért" Alapírvany

KőzhasznúSági

.|

ele*té§

a

-J-

Boszámo.lér {to,ooltÜp)

iP:*t;Eiléi

Közha9.1rú jevéJ<91y9égtő|l7ármazó!9vétel

Tagdíjból származő bevétel
Egyéb bevétel

Vállalkozási tevékenység bevétele

ii,a;

Óssze9 bevéle| (A-B)

Közhasznú tevékenység ráfordításai

_4:_q34

Anyagj ellegú ráfordításar

3:.6:44

90

Személyi i ellegű ráfordítások

800

Ertékcsokkenési leírás
Egyéb ráfordítások
P

énzngy i műve letek ráfordításai

Rendkívüli ráfordítások
Vállalkozási tevékenység ráfordításai

Ertékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások

Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások

4.534

összes ráforditás
Adózás előtti vállalkozási eredmény
Adófizetési kötelezettség

i;ó;;ili
T ár gy év i

i"rr.",ári

"ia*ery

közhasznú eredmény

T,.4j.§"kp_a,3"{§

7.110

a.tok

Bérköltség
bérköltségből: megbízási díj ak
90
Bérjárulékok

A szeryezet által nyújtott támogatások

1.2.

Könywizsgálat

A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
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2.1. Elérhetőség

A

szerv ezet elérhetősége : 4032 Debrecen, Nagyerdei krt.

9

8.

2.2. Azonosító adatok
,,Daganatos és Fogyatékos Gyermekek Genetikai Ellátásáéft" Alapítvány

Cél szerinti besorolása: egészségügyi tevékenység
Alapítvány tipusa: alapítv ány
Alapítvány j ellege: rryílt

Kezelő szerv: 9 tagú kuratórium
Dr. Oláh

Eva

kuratóriumi elnök

Dr. Ujfalusi Anikó

BessenyeiBeáta
Dr. Balogh Erzsébet
Dr. P.Szabó Gabriella

orvos Gáborné
Bodnár Ferencné
Nagy Éva
Hetey Attiláné

2.3. Tevékenység általában

A

,,Daganatos és Fogyatékos Gyermekek Genetikai El|átásáért" Alapítvány 2008. évben alakult,
meghatározott cél elérésére.A létrehozás elsődleges célja a Gyermekklinika Klinikai Genetikai

Központ betegellátó munkájának segítése: fekvő- és járóbetegek magas szintű betegellátása,
d

iagnosztikus és terápi ás

Az

gy ő

gykezelés feltétele inek minőségi j avítása.

orvosmedikai, labortechnikai eszközök

kutatómunka feltételeinek avítása.

bővítése, a betegellátással kapcsolatos tudományos

j

2.4. Kőzhasznú tevékenység

A szervezet íárgyévi közhasznú tevékenysége megegyezik
,,Da§anatos és Fog,y.atékos Gllerlnékelc Genetikái
El látásáért" A

Iapíwány

a tevékenységnél leírtakkal.

Közhasznúságijelentés

ffirl

t
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2.5.

A szervezet vezetése

A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének,képviseletének főbbjellemzői:
Kezelő szerv: 9 tagú kuratórium

A

kuratórium elnöke egyszemélyben jogosult az alapítvány képviseletére, akadályoztatása esetén az

általa esetenként írásban meghatalmazott személy járhat el,

kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább a tagok 50 Yo-a + 1 fő jelen van. Határozatait
egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza, kivéve az egyszerűsített éves beszámoló és
közhasznúsági j elentés elfogadását, melyhez egyhangú határozat szükséges.

A

2.6. Szervezeti felépítés

A

részegységekre nem bontható.

szervezet önálló

2.7 . F

oglalkoztatottak

A szeryezet atárgyidőszakban főállású személyt nem foglalkoztatott. A kuratórium tagjai megbízásukat
ellenszolgáltatás nélkül v égzik.

3.

A vagyon felhasználása

3.1.

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:
Vagyoni helyzet alakulása
Megnevezés

(l

Változás

Értékbenl

Előző év

000HL1F)

o/o-ban

|0

50

0

0:00

Tőkevá|lozá9

2:Z78_

Vállalkozási eredmény

...

|ndu|ó

]őke

.

Közhasznú tevékenységeredménye

2:840_

56,2

24,67

0

0

0

0:00

562

7.1 10

6.548

l165,12

3.2. Kiegészítésa vagyoni helyzet alakulásához

A

vagyon felhasználását megfelelően
információk közlése nem szükséges.

mutatja be

a

kimutatás, annak értelmezéséhezkiegészítő

,,Daganatos és Fogyatékos,Gy;ermekek Genetikai

Ellátásáért" Alapíwany

Közh asznú§ ági j §lerlté

§
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4. Költségvetési támoeatások felhasználása

4.

Költségvetési támogatások bemutatása
szervezet a tárgyévben költségvetési és helyi önkormányzati támogatást is igénybe vett. A

1.

A

támogatások jellemzői a tárgyévi gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénélkerülnek
bemutatásra.

4.

2. Kö lts é gveté s i támo gatás

A

o

k

fe lh a

s

zná|ása

tárgyévi kiadások fedezetéül részben költségvetési

és önkormányzati

támogatás szolgált.

Felhasználása nem különíthető el a többi bevételtől, így az összességében a tárgyévi ráfordítások között
kerül bemutatásra.

5.

A tárgyévi gazdálkodás bemutatása

5.1. Bevételek

Kapott támogatások

Az

alapítvány tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban

az

alábbi

táblázat:

Kapott tárgy évi támogatások forrásonként
Támogató

Osszeg

(1000HUF)
28+

Központi költségvetési szerl.től más, elkülönített állami pénzalap és szervei

0

Helyi önkormányzatok és szervet
K j sebbsé gi te]enü

]és i

önkormányzal9k

100
é9

0

9_zervei

Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei

0

A|aptó

0

Más forrás
...----..'--.

9839

Osszesen:

t0.223

P ály

ázati úton elnyert támogatások

A szervezet

a tárgyévben pályázati úton nem nyert és nem kapott támogatást.

,,Daganatos és Fogyatékos Gyermekek Genetikai
E l látásáért" A l apíwány

Közhasznúsági

j

elentés
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Tagdíj b ól származő bevételek

A

szervezet a tárgyévben tagdíj címénbevételt nem realizált.

Közhasznú tevékenységegyéb bevételei
A közhasznú tevékenység bevétele a támogatásokon túl az alábbi:
Osszeg

Megnevezés

1000
Jótékonygági..k9ncert bevétgl"

1:4 .1z

.....

Bankszámla kamat

9

1.42l

Egyéb közhasznú bevételek

A

szervezet a tárgyévben közhasznú tevékenysége keretében egyébjogcímen bevételt nem realizált.

Vállalkozási tevékenységbevételei
Az alapítvány atárgyévben vállalkozási

5.2.

tevékenységet nem végzeít.

Kiadások

Cél szerinti juttatások
A szervezet

a tárgyévben nem nyújtott támogatást.

Y ezető tisztségviselők j uttatásai

A szervezetvezető tisztségviselői atárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.
Közhasznú tevékenységműködési költségei

Ráfordítási katest
Anyagle]legű ráfoldttís9k

3:644

Személyi jellegű ráfordítások

90

Ertékcsökkenési leirás

800

Egyéb

3ford,jtás
összesen:

4.534

;Paganatos,és,Fogyatéke§,Gye k,€futikai

EI,látá§áérJ" ífuáni, ill]-: _,.

,
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5.3.

A tárgyévi gazdálkodás értékelése

Közhasznúsági cél teljesülése

A

szervezet

6.

köszönetnvilvánítás

a létesítő okiratában

céljának megfelelően látta el.

6.1. Köszönet

meghatározott közhasznú tevékenységéta tárgyévben közhasznú

a támogatóknak

A ,,Daganatos és Fogyatékos Gyermekek Ellátásáért" Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét
mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz atárgyévben anyagirru§ n"rn anyagi segítséget

nyújtott.

ÉJkit#ffiffi.ir'"r"rn.

nj

