KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
civil szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához
1/ Civil szervezet bemutatása
A Gyógyító Nőkért Alapítvány
a Szegedi Törvényszék 0600/Pk.60136/2011 számú végzésével 1534/2011 számon
vette nyilvántartásba.
Az alapítvány székhelye: 6722 Szeged, Egyetem utca 2. szám.
Adószáma:18286636-1-06
Az alapítvány mint közhasznú civil szervezetként – 2012. január 01-től kettős
könyvvitel vezetésére kötelezett a 2011. évi CLXXV. törvény előírásai alapján.
Éves beszámolóját a többször módosított 2000. évi C. törvény, valamint a 224/2000.
(XII.19.) Korm. rendelet alapján készíti el.
Az alapítvány nyílt alapítvány, melynek elsődleges célja a gyógyító, segítő
tevékenységgel hivatásszerűen foglalkozó nők testi és lelki egészségének védelme.
2/ Tevékenységi köre:
Az alapítvány a gyógyító nők testi és lelki egészségének védelmének érdekében
ismeretterjesztő programokat és kiadványokat szervez és szerkesztett.
3/ Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése:
Megnevezés
Induló tőke:
Tőke változás:
Eredmény:

Saját tőke alakulása
2019. év
100 e Ft
268 e Ft
623 e Ft

2020. év
100 e Ft
888 e Ft
856 e Ft

2021. év
100 e Ft
1.706 e Ft
-1.032 e Ft

Az alapítványnak tárgyi eszköze nincs.
A mérleghez kapcsolódó kiegészítések
Az alapítványnak tartozása nem volt, viszont 2020. 12.31-én 3.000,- Ft adó
túlfizetés van, mely korábbi évekről húzódik át.
A pénztár záró egyenlege:
Bank számla egyenlege:
Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések.
Szja 1 % felajánlások bevétele:

316,- Ft
808.709,- Ft
76.566,- Ft

Cél szerinti tevékenységként támogatás 2021. évben az alábbi volt:
2021. év őszén jelentettük meg e-könyv formájában a Semmelw. Egyetem Magt.
Intézettel közösen "Digitális egészség a mindennapi orvosi gyakorlatban"könyvet. A
kiadvány illeszkedik az alapítvány cél szerinti tevékenységéhez is, hiszen digitalizáció
nagyobb teret ad a gyógyító nők testi és lelki egészség megőrzésének.
4/ Általános rész:
Az alapítvány tagjai, elnöke tevékenységüket társadalmi munkában látják el.
Vállalkozás jellegű tevékenységet az alapítvány nem végez.
Az alapítvány a számviteli szolgáltatás elvégzésével a B.C.G.F. Kft. könyvelőirodát
(6727 Szeged, Bánk bán u. 74.) bízta meg.
Szeged, 2022. május 05.
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