Közhasznúsági jelentés

a Tölösi Péter Alapítvány 2009. évi működéséről

I. Általános információk:
-------------------------------Az alapítvány 1990-ben alakult. Célja a pécsi gyermekklinika onkológiai osztályán kezelt gyermekek
családjainak támogatása, továbbá az osztály felszereltségének javítása. Az osztály munkáját több millió forint
értékű orvosi műszerek , számítógépek és berendezések vásárlásával segítette az elmúlt években, továbbá e
műszerek működtetési költségeit is folyamatosan fedezi.
2001 évben a Westel Rt-től 10 éves ingyenes használatra kaptunk egy kb. 400 m2 –es ingatlant, melyben
rehabilitációs központot működtetünk.
Az alapítvány 2006 évtől kiemelten közhasznú szervezet.

II. A számviteli politikában változás nem történt.

III. Mérleg kiegészítése:
------------------------------1/ Az ingatlanok (idegen ingatlanon végzett beruházás) bruttó értéke 18 351,-eFt. A gépek, berendezések bruttó
értéke 52 614,-eFt, beruházás 3 450,-eFt.

Kis értékű tárgyi eszközök bruttó értéke 7 724,-eFt. Tárgyévi

értékesítés nem volt. Minisztériumi pályázat keretében 2003 évben kapott számítógépek érték
nélkül, analitikusan vannak nyilvántartva.
2/ Követelés nincs.
3/ A kötelezettségekből szállítóállomány 117,-eFt, bér 172,-eFt, adófizetési kötelezettség 241,-eFt.
4/ Az aktív időbeli elhatárolás költségek elhatárolása .
5/ Lekötött tartalék: 1 % -os felajánlás tartalékolása.

IV. Eredménykimutatás kiegészítése:
----------------------------------------------1/ Az egyéb bevételekből 1 852,-eFt bankkamat.
2/ Az anyag jellegű ráfordítások jellemzően, a vásárolt gépek és a rehabilitációs központ működtetésével,
kisebb részben az alapítvány működésével kapcsolatosak.
3/ A személyi jellegű ráfordításokból bérköltség 4 364,-eFt, 1 375,-eFt bérjárulék, 4 102,-eFt személyi jellegű
egyéb kifizetés.
4/ A vállalkozói tevékenységként elszámolt bevételek és kiadások szakmai kongresszus szervezésével és
lebonyolításával kapcsolatosak.
V. Egyéb információk:
-----------------------------A kuratórium és az FB tagjai részére kifizetés nem történt.
Az alapítvány költségvetési és önkormányzati támogatásban nem részesült.
Az alapítvány célszerinti juttatásban 4 984,-eFt értékben részesült, a juttatásokat a meghatározott
célokra teljes egészében felhasználtuk.
Pályázaton elnyert támogatás: 800,-eFt.

VI. Kimutatás a vagyon felhasználásáról:
-----------------------------------------------------Bevételek: (eFt-ban)
------------- szja 1 %-ból

16 778,-

- egyéb támogatások

11 154,-

- kamat

1 852,-

- pályázat
- egyéb bevétel
összesen:

0,657,------------------30 441,-

Beruházási kiadások: /eFt-ban/
--------------------------- orvosi műszerek
- egyéb gépek
- épület beruházás
összesen :

6 000,0,3 450,---------------------9 450,-

A beruházásokat 9 450 ,-eFt értékben az szja 1%-os felajánlásokból hajtottuk végre.

100,-eFt alatti tárgyi eszköz beszerzésre 221,-eFt értékben került sor.
Egyéb kiadások: /eFt-ban/
-------------------- anyag jell. ráford.

17 449-

- személyi jell. ráford.
- egyéb ráford.
összesen:

9 841,365.-

----------------27 655-

A működési kiadásokat az szja 1 %-on kívüli támogatásokból fedeztük, kivéve az orvosi műszerek
üzemeltetéséhez szükséges anyagokat, valamint a rehabilitációs központ működtetési költségeit.
Szabad pénzeszközeinket az előző évekhez hasonlóan tartósan lekötöttük későbbi felhasználásig.

------------------------------------Réder István
kuratórium titkára

Pécs, 2010. június 17.

