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A kettős kön}"Vvitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-l42

DEVENY ANNA ALAPlTANY

Az egyszerúsített éVes beszámoló mérlege Gúbk e2el lóinlDan )
E ózó ev Elő2ő ev TárgyéV

EsZKóZöK (AKTíVÁK)

A, Beíektetetteszközök 35 580 34 299
l, lmmateíiális javak

ll, Tárgyi eszközök 35 58c 34 299

lll. Befektetett pénzúqyi eszközök

B, Foígóeszközők 72 653 97 5a1

l, készletek

l], KóVetelések

lll, Értékpapírok

lv, pénzeszközók 72 653 97 581
c. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 10a 233 131aao
FoRRÁsoK (PAsSZíVÁK)

D. saját tóke x05 8/Kl Lzs o4L
l. lnduló tőke/iegyzett lóke zoo 200
ll. Tókevállozás/eredmény 105 6213 105 643

lll. Lekölött tatalék

lV, Enelelésl taítalek

V. TáígyéV eredmény alaptevékenyséqből rcrca
Vl. TáígyéVi erdemény vállalkozas tevékenységbóJ

E, céladalékok

F. Kóielezettségek 2 390 6 839
l Hátlasololt kötelezetl§égek

ll, Hosszú lejáratú köielezettséqek 2 390

lll, RöVid lejáraiú kötelezettségek 6 839

G passzív ldóbeli elhatáíolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN 10a 233 131a80

Kitöltő ver.ió:2.57.0 Nyomtatvány verzió|1,6 Nyomtátva: 2014.04.29 í7.46,58
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A k€ttős könwvitelt vezető egyéb szervezet I

egyszerűsítelt beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK- I42

Az egyszerűsített éves beszámoló e.edmény-kimutatása 
4ddlok é2éI lólklban t

Vállalkozási levékenység

1 Értékesítés nenó &bévétele

2, Akliváll saiál leüeslhények

3 Egyéb bevélelek
73 43c 12a 13s 73 4j0 12a 139

lagdíj, alapílólól kapon

49 925 66 41c 49 92! 66 41c

16 70a M oB2 16 700

4 Pénzügyi műVeletek bevételei 2 2a7 1" 149 2 2a7 1 14!

5. Rendkívüli bevélelek

alapí!óról kapott beíizetés

A, Összes bévétel (1+2+3+4+5) 75 71,1 L29 288 75 71,1 L29 2aa

ebból, kozhasznü levékenvseo
bévélélél 75 7L1 129 zaE 75 71,1 129 2Ba

6, Anyaqjellegú ráíoldítások 3 038 4 6zi 3 03€ 4 62i

7, s2emélyi jelleqíi ráloldltások 59 56a 69 223 59 565 69 22a

ebbíjL vezeló lisztségvlselók

8, Énékcsökkenési leírás 1 755 1 59] 1755 159l

9 Eqyéb láfoldítások 17 L32 34 z42 L7 732 34 242

10, Pénzuovi müvelerek
14§ 149

ANNA ALAPÍTÁNY

Kitöltó veEió:2.57.0 Nyomtatvány vérzió:1.6 NyoBtatvá: 2014,04.29 17,46,58
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

A2 egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. adabk ezel fóhntbaó.)
Vállalkoziisi tevékenysé9

11, RendkíVüli ráíoldítások

B, összes ráíordítás
(6+7+8+9+10+11) al 639 110 090 a163! 110 090

ebból közhasznú tevékenvsed
íafoldltasal

c, Adózás elótti éredmény (A B) _5 928 19198 -5 928 19 19€

12, Adól zetési kótelezetiséq

D, Adózoit eredmény (c_12)
-5 928 19 198 _5 92a 19 t93

13, Jóváhagyott o9talék

E. TárgyéVi eredmény (D_13)
_5 928 19 19! _5 92a 19 19€

Tájékóztató adatok

A, rözponli Löltségvetés

B He|Vi onkormánvzat|
l oltsegveÉsi lamoi]atás

c Az Eulópa| Un|o stíukturalis
alapiaiböl illetVe á rohézios
Alapból nyújtóí,ámoqatás

D, Normatív támogatás

E A személvi iovedeiamado
meohátározón lés7énél ár]ó7^
lenóélkezése sze ntj
felhEználásáról szóló 1996, évi
cxxvl,töfuény alapján kiutalt

F. Közszolqál|atás bevétel

A7 ddalok l onyvvizsgalanal al; vannal larnasztva Kdnywizsgálói záradék
] tgen fr ruem

DÉVÉNY ANNA ALAPÍTÁNY

Kitöltó Vozió:2-57.0 Nyomtatvány veziój1.6 Nyomlatva: 2014,04,29 l7.46,59



A keltős könwvilelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I PK-l4)

1, szervezet azonosító adatai

2. Tálgyévben végzett alaPcél szerinti és közhasznú tevékenység€k bemuiaiása

lt gyermekek, íélnönek kezelésc, íéhabiliticiöiá.
ysérülések-hypolon és spaciíikus-moz9á6rehábiliüicióiá DsGM alkalmaiá§iwa].

sztéükus mozgásképzé§ agy§érülési szenvedetr félnőttek, gyermékek részére,
lt qye.mékek menaáli3 íejlszrés€, pszihés s€gítségndás,

Dévény Mód$er 
' 

DSGM l oktáiá§ának sze.vé2ésé e§ bonyollásá"

3, Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységénként)

1.1 Név

1.2 székhely

lrányí'ószám| EEEE Település: BUDAPEsT

Kdz|erületjelleqe: F ----__l

r----__lHá2szám]F;-----__-l Lépcs6há| f--__l emerer, f--___l
1.3Beiégyzőhatározaisáma:m.EB.|orofor4Jrlili|olo|olol'EE

1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 szervezel adószáma:

@B,,FTalu Ioldr1-Irl

EEEEEEEE-E-EE
1,6 Képviselő nev€: oR. szEKÉR JuDIT

6.

3.1 Közhásznú tevékenység megn€vezése: lt overmekek. telnőttek rehabilitáci

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, iog§zabályhely: 1997. EVl cllv. tv.

DsGM.alkalma2ása, sztése és feileszlése. áslehabilitáció

3,4

3,5

Kózhasznú tevékenység célcsoportja:

Közha§znú tevékenységb6l íészesülók létszáma:
Kozhasznú tevékenyséq főbb eredményeii

L4o2

kózha§:.ú tévékenység kerélén belül a *e2élések §'záma 2o13-ban 6.047 ese6én volt. A megüzsgált
mékek gáma 1.062 íö volr.

Kitöltó ver.ió:2.57,0 Nyomtá§ány Veru ió:1.5 tlyomt.tva: 2014.04,29 í7,47.00
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A kettős könwvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsítettbeszámolójaés közhasznúságime|léklete PK,I42

41 Fe]használt Vagyonelem megnevezé§e Felhasználás célja

4.2 Felhasznált Vagyonelem m€gnevezése

4,3 Felhaszná t vagyonélem megnevezése

l<özhasznú tevékenvséd é.dékébén
íelha§rnált vagyon (imúlatá§á

közhasznú tevékenvséo érdékébén

'elhas2nált 
vagyon Íimútatása

4. Kózhasznlt lévékenység érdékében í€lhazíát vagyon kimutatása (Adarók ezd lóihrbah )

5. cél szerinta j utatlások kimutatása

6. Vezeló tisztségviselőknék nyújtott iuttátás

51 cél szerinti ,Unalás megnevezé* Elózó éV íálgyév

39 92c

5.2 cél szerinti juttatás megnevezésé Előző év Tárcy éV

5,3 cél szeinti jutattás megnevezése Elózó év Tá€y éV

cél szerinti i,rtiatások kimutatása
39 920

cél szérinti iuttatások kimulatisa
39 92(

6,1 Tiszlsé9 Elózó éV (1) íálgyév 12'

62 Tisz|ség Elózó év (1) íálgy év (2)

Veze(ó tisztségvlselóknek nyüilon
Iuttalás összesen:

DÉVÉNY ANNA ALAPÍTÁNY

Kitöltó venió:2.57.0 Nyomtátvány vezió:í.6 Nyomtátvá: 20í4.04.29 í7.47.00
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A kettős kön}ryvitelt vezető egvéb szervezet 
I

egysz€rűsített b€számolója és közháiznúsági mellék]ete I lx-taz

7. Kö2hasznú jogállá§ megállapíá§ához szükséges mutatók (Adalok e2er toihlbah )

Elózó éV (1) Tárgyév (2)

B. ÉVes összés bévélel 757L1 129 2a8

ebból:

c. A személyi jöVedelémadó meghatározon részének áz
addzó rendélkézése sz€rinli f€lha5ználasaról §zoló
1996. évi cxxvl. törvény alapián átutalt összeg

D. Köz§zolgáltatási bevétel

E. Normatív támogaá§

F. A2 Eulópai Unió struHuíáis alapiaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyúitotl támogatás

G. Kor.igát bevérel [B-(c+D+E+Rl 75711 l29 2aa

H. összes ráfoídítás (kiadás) a1 63! 110 090

l. Ebből személyi jellegű íáíordítás 59 565 69 223

J, Közhasznú tevékenység rálordítá§ai

K, Adózott eredmény -5 928 19 19€

L. A §zervezét munkáiában közléműködó körérdekű önkéntes
tévékénvséoet vé02ő szémélvék száma
ía kozértl€kú önkónt€s tevékénvseoról szóló
2oo5. évi LxxxVlll. törvénynék Íneq-íelélden)

Erőíoft as elálotság mulaói Mulató teliesítese

]gen

Ectv- 32- § (4) a) tBl+B2)/2 > 1-0oa-oa0, - Ft] B !
Eclv 32, § (4) b) [Kl+K2>=0] a !
Eclv 32. § (4) c) [(l1+l2.Al-A2)/(Hl+H2)>=0,25) tr !

T árs ad al m i l ám og alot|s ág m u tató i

EcN. 32- § (5) a) kCl+C2)/(Gl+G2) >=0,02] ! a
Eclv, 32 § (5) b) IQl+J2y(Hl+H2)>=o,5] ! tr
EcN. 32. § (5) c) (Ll+L2y2>= 10 ő D E

OÉVÉNY ANNA ALAPÍTÁNY

Kitöltó veíz ió|2.57.0 Nyomtatvány vee ió:1.5 Nyomtatva: 20l4,04.29 í 7.47.01



A kettős könylrritelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsítettbeszámolójaés közhásznúságimellék|ete PK-142

Támogalás ploglam eLnevezés€]
A: Alagitvány áíal vég.en s.ü.ésék, égégsége§€k ós gyógyUllá!( csopoílos

Támogaló megnevezése] EmDeri Ert rorás Mjnisntérium, 9EP.
V, és xx. Ön*6rmánrratok. Bánkok. válalkozások,

közponli költségvetés x]

önkományzatiköltségvelés E

!
m

Támogalás dótanama:

Támogatlisi ös§ze9: 66 410

ebbóla lárgyévre iutó dsszeg: 66 410

_ lárgyéVben lelhasznáh ósszeq: 66 410

_ üírgyéVben íolyósíto|t ósszeq:
66 41o

vi§szatérítendó ! vissza nem lérílendő B
Táígyévbén r€lhGznált ös§zeg íészletezésé jogcímenként

szenrélyi 43 000

Dologi
23 410

0

65 410

Támogaiá§ táigyévi íethasználásának szöveges bemulatásaj
A rámogarások a szePóo,áset<uen vátatt tolaoat
daiak.kózó§ köli§égek. rél.Íon_int rnci dliala! ízérett ki á, AláplwÁny.

A2 üzleti
A üiúqy évben a lO rwvékenyseg a bai.g, §érült gyermexeX Xazetesa, á@
élveinék mégí.lelöén_

sé.úll bel.s€ta sz.nv€dérr í.lnört k k rálá§€.

DÉVÉNY ANNA ALAPÍTÁNY

Kitöltóveniól2,57,0 Nyomtatványvenió:1,6 Nyomlatva: 2014,04,29 l7,47,01



DÉVÉNY ANNA AtAPíwÁNY 2013 ÉVl

EGYSZERÚSÍTETT ÉVES BESZÁMOIÓJÁNAK KlECÉ5ZÍTŐ

MEttÉKLETE.

A. ÁtTAtÁNos RÉsz.

NÉV: Dévény Anna Közhasznú Alapítvány.

RöVidített név: DAA.

Székhely: 1051 Budapest október 6. utca 24.

Telephely: l122 Budapest Széll Kálmán tér 16.

Adószám: t962467 9-2-4l

Tevékenyséti kör: Járóbeteg-ellátás. Szülési oxigénhiányos agysérülés
következtében |étíejött mozgássérülések manuális kezelése.

Bejegyzési szám: 63417 Bírósági végzés sorszáma:421.

RövlDíTETí szÁMVlTEtl PotlTlKA.

- alkalmazott számviteli szabályrendszer: 2000. évi c.tv. és módosításai
/számvitelitv./

- beszámoló formáia: egyszerűsített éves beszámoló
- mérletkészítés időpontja: tártY évet követó április 30.
- aláírásra jogosult; Kuratórium elnöke: dr. §zekér Judit /1022 Budapest

szerb Antal utca 27 sz,l
- a beszámo|óért felelős: Viktor Jánosné /2L32 Göd Pozsonvi u.LLlal
- az egyszerűsített beszámoló formáia: ,,A" tipusú
- a könywezetés módia: kettős könywitel.

Az Alapítvány az alaptevékenység bevételeként rögzíti a járóbeteg ellátás
bevételeit. Külön könweljük a hozzájárulásként befizetett összegeket, a
támogatásokat. A pályázatokon elnyert összegeket egyenként tartjuk
nyilván. A személyi jövedelemadó 1 %-nak az Alapítvány íészére történó
juttatását, Valamit az országos Egészségbiztosítási Pénztár által folyósított
támogatást is külön számlán kezeljük. Ugyan csak külön számlán kezeljük a
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tandíjra befizetett összegeket, az ÁFÁ-t, a bérleti dúat. 2otz évtől
bevezetésre került befizetést a KNoW-HoV díi és a vizsgálati díi, melynek
összeBeit 2013.-ban is elkülönítetten kezeli a könywitel.

KönYWiteli zárlat:

- évközi zárlat: a Kuratórium igénye szerint, főkönyvi kivonat havonta.
- leltár: az éves beszámoló fordulónapjával, az eszközök és források

mennviségi és értékbeni számbavételéVel, tényleges bekerülési
értéken.

- éves zárlat: a beszámoló fordulónapiával,

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegtételeinek értékelése: tónyleges
bekerülési értéken.

Az értékcsökkenési leírás elszámolása.

Az irodai tevékenység folytatását elősegítő eszközöket, Valamint az
épületeket lineáris kulcs alkalmazásával a Számvitelitv, előírásai alap.ján.

/Évente egy alkalommal a mérle8 zárása előtt számoljuk el. / A hasznos
időtartam, a műszaki-gazdasági avulással megegyezően, maradványérték;0.

A számviteli törvénY előírásainak megfelelően a százezer forint alattitár8yi
eszközök, vagyon i értékű jogok egy összegben, költségként való elszámolása
a használatbavételkor történik me8.

Épületek hasznos élettartama 50 év, leírási kulcsa 2 %.

Műszaki Bépek, egyéb berendezések:

- számítógépek 3 év, leírási kulcs 33 %
- egyéb gépek, berendezések hasznos élettartama szerint, leírási kulcs

14.5 %.

Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete a következőket kell,
hogY tartalmazza:

- a szt.-ben előírt számszerűsített adatokat, szöveges információkat,
továbbá ,

- az alapítvány működését bemutató vagyoni, pénzütyi, iövdelmezőségi
helyzet bemutatását.



A kiegészítő melléklet szerkezete: A.Általános.

B.specifikus.

c.Táiékoztató feiezetek.

Az AlapítvánY 1990 július 12,-én alakult, tevékenységét is ezen időponttal
kezdte. Az alapítvány célja:

- a balesetet szenvedett gYermekek, fe|nőttek rehabilitációia,
- a DSGM módszer oktatása gyógytornászok részére
- oxigénhiányos születésű 8yermekek kezelése a DSGM. módszer

alkalmazásával.

Az alapítvány tevékenységét Budapesten két helyen az október 6. utca 24 sz,

a|att, valamint a széll Kálmán tér 16 sz. alatt Végzi. A Végzett gYógytornászok

az ország különböző pontjain tudiák a gyermekeket, felnőtteket kezelni.

B.sPEclFlKUs RÉsz.

l. Beszámolóhoz kapcsolódó információk. /összegek ezer Ft.,ban./

Befektetett eszközök.

Az Alapítvány 2013 december 31.-én állományban lévő tárgyi eszközei a

következők szerint alakultak:

Tárgyi eszközök nettó értéke: 34.299 e Ft.

Megosztás: Épület 33.379 e Ft.

lrodai,igazg.ber. 920 e Ft.

Előző évhez viszonyítva a befektetett eszközök állománya csökkent 1.591 e

Ft.-al. Tár8Yi eszköz beszerzés nem volt. Az értékcsökkenés elszámolása ad|a

a csökkenés összegét.

A befektetett eszközök nyilvántartott adatai a valós vagyoni helyzetet
tükrözik.
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Forgóeszközök,

Az Alapítványnak a mérleg-fordulónapi leltár alapián, illetve saját termelésű
készlete nincs.

A beszámolóban szereplő forgóeszközök kiemelt tétel6inek álakulás.i

Megnevezés 2ot2.!2.31. 2o13.L2.3L,

Pénztár 405 e Ft. 585 e Ft.

Bank 23,931e Ft. 54.389 e Ft.

Tartós lekótés 47.308 e Ft. 27.458 e Ft.

lNc.Bizt.lekötés, 7.611 e Ft. 7.611e Ft.

clB, bank 1.u3 e Ft. 5.798 e Ft,

Tárgy időszakban a bázis éVhez Viszonyítva a pénztár állománya nőtt 185 e
Ft.-al, a Bankban lévő pénzeszköz nőtt 19.850 e Ft.-al a tartós lekötés összege
csökkent 23.444 e Ft.-al, Az lNG. lekötés nem változott. Az Alapítvány új

számlát nyitott 2011.-ben a ClB. banknál mely számlán ielenleg 5,798 e Ft.

van, mely összeg 4.615 e Ft.-al magasabb az előző évinél.

A pénzeszközök állománya összességében nőtt 15.413 e Ft.-al.

saiát tőke.

A saját Vagyon összege L25,o4L e Ft., mely a tár8y évi mérleg szerinti
eredménnyel nőtt . A iegyzett tőke 200 e Ft. Az eredménytartalék,
tőketartalék 105.643 e Ft.

Rövidlejáratú kötelezettségek.

2013 december 31.-én fennálló kötelezettségek összege: 6.839 e Ft., mely a

december havi költségvetési kötelezettségekből adódik, valamint az ÁFA.
vonatkozásában a lV. negyedévi kötelezettséget foglalja magába. A
kötelezettségeinek az AlapítVány 2014 januárjában 100 %-b an eleget tett.
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ll. Eredmény kimutatáshoz kapcso|ódó információk.

Az alapítvány által realizált bevételek: /ezer Ft.-ban,/

2012 évi tény 2013 évltény

- DSGM kezelé
- kezelési hozz
- oEP. támogat
- Pályázatitám
- 54a. t%.-a
- Unicredit
, Magánszem
- Egyéb bevét
- Közösség
- Luxembur8 Alapít
- Racionet zRT.
- Richter Gedeon NyRT.
- sanoma Média zrt.
- Niok alapítvány
- szakmai előadások
- Know-how bev
- Vizsgálati dij,
- Emberi Erőforrás Min.
- Tandíj

Bevétet össesen:

3.596
19.3o5
17.380

6.358
l3,064

500
2.766
3.4o3
L.760
a77

3.000
1.000

600
22

160
I.5r2

4t4

3,953
t7,795
15.838
5.540

20.o48
400

5.959
2.678

--27g

L.23t
1.666

39.920
9.27o

!29.z88

2oL3l2ol2

tog,9
92,2 %
gt.loÁ
a7.L %

L53.5 %

8o.-%
2l5.4 %

7a.7 %

267.7 %

aL4%
402.4 %

Megnevezés

Anyagjellegű ráford,

§zemélyi jellegű ráford.

Értékcsökkené§

Egyéb ráfordítás

Pénzügyi müveletek ráford.

összes ráfordítás:

2oL2 ténv

3.038

59,565

L.755

t7.L33

L49

81.640

L7o.a%

2013 tény

4.627

69.223

1.591

34.243

406

110.090

75.7lL

Az Alapítvány tevékenységéhez kapcsolódó ráfordítások, le Ft,l



A bevételekhez kapcsolódó ráíordítások az.lőrő avh.t vlttohyítv. ta.t ta_llemelkedett.

Az Adózá5 előtti eredmény.

Az Alapítvány 2013 évben pozitív eredménnyel zárta az éVet,melynek
összege:19.198 e Ft,

Mérlet szerinti eredmény.

2013 évben az eredmény 19.198 e Ft. mely az előző évhez viszonyítva
jelentős mértékű eltérést mutat. 2o!z-ben 5.928 e Ft, volt a veszteség. A
ielelntős eredmény emelkedés oka, hoty az Alapítvány az Emberi Erőforrás
Minisztériumánál elnyert évi 39.920 e Ft. össze8ű támogatást. Az szja. 1 %-

ából is nagyobb arányban részesedett. 2012-ben 13.064 e Ft. Volt a részesedés
2013-ban pedig 20.048 e Ft.

B, TÁJÉKoZTATó RÉsz,

Kiemelést érdemel a MAGnet Bank által nyújtott támogatás, me|ynek
ósszete 2012-ben 380 e Ft. 2013-ban 5o2 e Ft.A KAP. programon belül a
befektetők a nyeresé8ük 10 %-át ítélik oda a pályázóknak, melyet minden
évben kúlön pályázunk meg.

Az UNlcREDlT Banktól - öt éves szerződés keretében - 500 e Ft. támo8atást
kapott az Alapítvány 2012-ben is. 2013-ban ez a támogatás 4oo e Ft.

Az Alapítványnál foglalkoztatott munkavállalói létszám 2013-ben 24 fő,
melyből 3 fő szülés miatt huzamosabb ideje van távol, illetve megbízásos
jogviszonyban is foglalkoztat az Alapítvány gyó8ytornászokat és oktatókat.
Az alkalmazottak órabére 1.800.- Ft. és 2.500.- Ft. között van.

Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése.
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Az Alapítvány rendelkezésére álló eszközeinek nettó értéke 34,299 e Ft.,
melyből az Alapítvány tevékenységét egy éven túl szolgáló eszközök értéke
33.379 e Ft.

Forgóeszközök értéke: 97.581 e Ft. Az előző évhez viszonyítva jelentősen nőtt.

Az Alapítvány likvid helyzete jó. Éven túli kötelezettsége nincs. Költsé8vetési
kötelezettségeinek igyekszik maradéktalanul eleget tenni, úgy a bevallások,
mint a befizetések vonatkozásában.

Szabad pénzeszközeit döntően az oTP.-nél vezetett számlákon - tartós
lekötéssel - kamatoztatia az Alapítvány.

20l1-ben a ClB. Banknál is nyitottunk számlát, for8alom 2013-ben már ezen a
számlán is megindult. Döntően az utalással teljesítő adományozók használják
ezt a számlát,

A MAGnet Bank-nál vezetett számlánkon főleg az ott elnyert támo8atási
pénzeszközt kezeliük.

Budapest. 2ol4. máius 7,

ll
ű-*ú"

kuratórium elnöke.

\./J1
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az adózó íendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg felhasználásáról

lA szemé yi ióVedé]emadó meghatáíozon lészének a adózó rendelke?ése szernt lelh62ná ásáló] s2ó ó
1996, év cxxvl.lórvény 6/c § (1) bekezdése alap]án]

.i
ozo

Kedvezrnényezettszeruezeiadószáma: EEEEEEEE _ E _EE
Neve:

DÉVÉNY ANNA ALAPÍTVÁNY

Székhelye: EEEE BUDAPEST
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Szervezeti íoímája: E
Bílósági nyilvániartasi száma] 421

Bííósági hatáíozat jogerőre enrelkedésének dátuma EEEE - EE - t!E
Képviselője: DR.szEKÉR JUDlT

Alapcé] szerinti kózhasznú tevékenyséqe:

01 Agysérülések-hypoton és spastikus-mozgásrehabilitációja DsGM alkalmaqzásával

02 Mozgássérült gyermekek,íelnóttek kezelése,rehabilitációja

03 Esztétikus mozgásképzés agysérülést szenvedett íelnőttek,gyermekek részére

0a Mozgássérült gyermekek mentális íejlesztése,pszichés segítségadás

A kedvezményezett azonosító adatai

^| Közhaszntrság ]ogállast m€gallapitó blíósági Végzés ]oqeíóre emelkedésének dátuma, ha a szervezet
ó | renOelkezlk kozhasznu5agl lokozattal:

lI punn-uE-Eo

Kitöltő vér2ió:2.57,0 Nyomtatvány v€rzió:1,0 Nyomtatva: 2014.05.06 16,47,35



L2Koz-OL közleménv
az adózó rendelkezése szerinÍ a kedvezményezett

részére átutalt összeg felhasználásáról

Kedvezményezen szervezet neve:

DÉVÉNY ANNA ALAPÍTVÁNY

Adószáma: El{]ldEEEEE _ E _ EE
Az átutalt összeg tárgyévi* íelhasználására vonatkozó adatok

. Táígyévn€k a lendélkezó ével kNeló napÉíiévet kell iekinleni, Uoyanakkoí a tálrtáai ftoliése $íán nqyelembe kellvennl
azt e ij§eqel is. ami a lendelkezó é!,ben mál lelhenálásía keíüll u atkoí áU(alt ossueqból,

ít dfukí b nbn k l fr4,di )

o1. (A) A rendelkező évben (2a12-ben) juttatou ósszeg: 13 063 a88 l".,,

a2 (A1) Ebbóla lálgyéVben múködésre fe hasznát összeg: 6 531 944 ,",,,

03 (A2) Ebből a tárgyéVben cél szer nt |eVékenységre fe]haszná l összeg: 6 531 9,t4 ,,, ,

04 (A3} Ebból laftalékolt összeq (A-A1-A2): 0 ,-.,
05

06

D7

08

(44) A tanalékolas célja:

09 (A5) A tartalékolás idótaÉama: ts] -
1a (B) A álgyével meqe]őző évhen bnalékoh összeg (11Koz A3):

11 (B1) Ebból a lágyéVben működésíe lelhasznált ósszeg: 0 ,".,
!2 €2) Ebból a táígyéVben cél szennn tevékenységíe íelhasznált osszeg: 0,-"
13 (B3) Ebbó] tovább raíaLékolt osszeg (B,B1-B2): 0,-"
L4

15

16

11

(B4) A tanalékolás célja:

18 (B5) A továbblana ékolás idótanama: l0..
19. (C) A árgyéveí megelózó másotlik évben hnalékoh ósszeg (llKoz B3): 0,--
2C (c1) Ebbó a láígyéVben múködésre íelhasznált összeg: 0,-,,
27 (c2) Ebbó a |álgyéVben cé szerinli tevékenységre fe használt összeq: 0,-"
22 (c3) Ebbó tovább lartalékolt összeg (c-cl-c2): 0,,,".
23

24,

25

26-

(c4)

21 (C5) A továbblanalékolás időtanama] r'-"'
28 (D) A tárwévet megelőző harnadik évben lartalékah ósszeg (11KoZ C3): 0 ,.,,,

29 (D1) Ebbő a tárgyéVben működésre íelhasznált összég: 0 ,.,,,

30 (D2) Ebbő a lárgyéVben cé| szel nt tevékenységíe fe használt összeg:

31 (D3) Ebbő] íeL n€m hasznáh, Visszallzetendó osszeg (D,Dl-D2)] 0 ,--
Kitöltó verzaó12.57.0 Nyomtatvány veziói1.0 Nyomtatva: 20í4.05,06 16.47.36



72Koz-02 Közlemény
az adózó íendelkezése szerint a kedvezményezett

részére átutalt összeg íelhasználásáról

KedVezményezeit s2ervezet neve:

DÉVÉNY ANNA ALAPÍTVÁNY

Adószáma: E]EEEEEEE_E _EE

Az átutalt összeg tiárgyéVi* íelhasználására vonatkozó adatok
' TárgyéVnek a rendelke2ó évet kövéló napári éwl kell lellnten UgyMáLlór a lableat kloke* sotan xqyelembe kell vénnl

,ld oss2e9,1s, am,a terdelle2ó évoel má 'ell"as7.álÁl a |etul a, ákkolálLbh osyeqból

(e fuábka,,ör bi kl nÉgÁdn

32. (E) A láígyévben felhasznahab teljes összeg (A+B+C+D): 13 063 888 ,-"
(E1) Ebb6la largyévben működésíe foídhható teljes ósszeg (F'0,5): 6 531944 ,,.

34 (F) A tárgyévben felhasznált teljes összeg (Fl+F2): 13 063 888
35 (F1) AiárgyéVben működésrefelhasznállleliesösszeq (Al+Bl+cl+D1): 6 531 944 ,-,^,

36 (F2) A lárgyévben cél szeinti tevékenységre íelhasznált teljes osszeg (A2+B2+C2+D2): 6 531 944 ,",.

37 (F3) A tanaléko]t teljes összeg (A3+B3+c3): 0
38 (F4) Máí íelnem használhaló összeq (D3): 0,-.

Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismenetése

01, Az alapítvány részére átutalt összeget íenntarta§i köllségekr€ - villany, 9&,
02, vízl iéléfon, takáííiószél€k, nodaszerek, kó:ö§ költ§égt, Valamint kisebbjav!
03, tásimunkálatokíédezésél€-használtateldalapíivány,

04 Á cél §zerinti levékenység kelétében aroglalkoztalon gyógyiolná§zok,

05, kisegítők, adminiszlrátolok, orvos béreinek ésjálulékainak részbeni íéd€zetéíé

06, íordította az alapítvánv.

Kitöltő verzió:2.57.0 Nyomtatvány vérzió:1,0 Nyomtatva: 2014.05.06 15,47.37

o7.

09.

10,

11,

12.

13,

14,
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