KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a Korszerű Egészségügyért Alapítvány
2021. évi egyszerűsített éves beszámolójához

ALAPADATOK
Tevékenység kezdete:

2010.02.09.

Adószám:

18015250-1-06

Bírósági nyilvántartási szám: 06-01-0001466
Statisztikai számjel:

18015250-9499-569-06

Székhelye:

6721 Szeged, Lengyel u. 5/B.

Képviselő:

dr. Oroszi Tamás Csaba (an: Sárdi Gizella)
6725 Szeged, Boszorkánysziget u. 41.
Képviselet módja: önálló.

A szervezet célja: Az egyészségügy és az egészségügyben dolgozók szakmai fejlesztését
elősegítő tevékenység, továbbképzések, kongresszusok szervezése, tudományos tevékenység,
kutatás, tanulás támogatása, betegcsoportok segítése, egészségügyi intézmények támogatása.
A szervezet cél szerinti besorolása: Foglalkoztatási csoportokat összefogó tevékenység

MEGÁLLAPÍTÁSOK
1./ Az alapítvány 2021. évben áfában adómentes, minden más adónemben éves bevalló volt.
2./Az analitikus és szintetikus nyilvántartások egyezősége biztosított.
A beszámoló tartalmazza az időszakot érintő, a mérleg fordulónapját követően ismertté vált
gazdasági eseményeket.
3./ Az alapítvány kettős könyvvitelt vezet, eredménykimutatása a 479/2016. (XII.28.)
Kormányrendelet 4. számú melléklete szerint, mérlege a 3. számú melléklet szerint készült.
4./ A vásárolt készletei áfa nélküli beszerzési áron év közben vásárláskor költségként kerülnek
elszámolásra. Év végén leltár alapján történik a készletre vétel.

5./ A tárgyi eszközök amortizációjánál a leírás mértéke a „Társasági adó” törvény
mellékletében foglaltakkal azonos. A Számviteli törvényben előírt maradványérték
meghatározását a társaság a nagy értékű tárgyi eszközöknél alkalmazza. Az
értékcsökkenés elszámolása évente egy alkalommal, a záráskor történik. A kis értékű
(200 e Ft egyedi beszerzési érték alatti) tárgyi eszközeit egy összegben írja le a társaság.
6./ A mérleg fontosabb adatai:
Mérlegfőösszeg:

52.042 eFt

Saját tőke:

51.317 eFt

Tárgyévi eredmény:

4.716 eFt

Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése:
Kölcsön:
Cégautóadó:

684 eFt
11 eFt

A passzív időbeli elhatárolásként került kimutatásra 2021.decemberi könyvelési díj.
7./ Az eredménykimutatás fontosabb adatai:
Az alapítványnak a következő bevételei keletkeztek:
-

kapott támogatás:

146.100 eFt

-

szja 1%:

-

pénzügyi műveletek bevétele:

83 eFt
8 eFt

Anyagjellegű ráfordítások részletezése:
Anyagköltség

2.136 eFt

Igénybevett szolgáltatások

1.139 eFt

Egyéb szolgáltatások

981 eFt

Egyéb ráfordításként került kimutatásra továbbadott támogatás 135.674 eFt értékben,
cégautóadó, gépjárműadó és kerekítési különbözetek.

8./ Társasági adó fizetésére nem volt kötelezett az alapítvány, vállalkozási tevékenységet nem
folytatott.
A beszámolót készítette: Csáki Anikó mérlegképes könyvelő
regisztrációs száma:141664

Szeged, 2022.05.20.
……………………………………….

