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Közhasznú beszámoló a 2010 évi működésről és tevékenységről 
 
1. Számviteli beszámoló  
Összes közhasznú tevékenység bevétele: 1.029.652-Ft 

Közhasznú célú működésre kapott támogatás: 1.069.852-Ft 

 Ebből központi költségvetésből: 0 Ft 

Közhasznú tevékenységből származó bevétel: 507.800-Ft 

Egyéb bevétel:14.852 - Ft 

Vállalkozási tevékenység bevétele: 0 Ft 

   

Közhasznú tevékenység ráfordításai:937.634 - Ft 

 Kiadások: 0 Ft 

 

Közhasznú tevékenység eredménye: 92.000 - Ft 

Összes pénzügyi eredmény: 0 Ft 

 

Mérlegadatok: 

ESZKÖZÖK: 1.462.000 - Ft 

Ebből Befektetett eszközök: 0 Ft 

 Forgó eszközök: 0 Ft 

 Pénzeszközök: 1.462.000 - Ft 

 

FORRÁSOK: 1.462.000- Ft 

 Ebből Saját tőke:100.000-Ft 

 Tartalék: 1.270.000-Ft 

 Kötelezettségek: 0 Ft  

 

 

 
A 2009-os évben kapott  támogatások, bevételek részletezése: 

A támogatás forrása ezer Ft 
Az Országgyűléstől kapott támogatás: 0 Ft 

Minisztériumoktól (NCA): 0 Ft 

Más költségvetési szervektől - 

Helyi, települési önkormányzatoktól: - 
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Adományok, egyéb támogatók: 507.000-Ft 

SZJA 1%-ából befolyt összeg: 0 Ft 

Tagdíjak: 0 Ft 

Az alapító dokumentumban meghatározott tevékenységből származó 
bevétel : 

507.800 Ft 

Kamatbevételek: 14.852  Ft 

Vállalkozásból származó bevételek: 0 Ft 

Egyéb bevételek: 40.200 Ft 

Támogatás és bevétel összesen : 1.069.852  Ft 

 

2. Költségvetési támogatás felhasználása 
 
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások: 629.000-Ft  

Értékcsökkenési leírás: 0,- Ft 

Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások: 309.000-Ft 

 

4.  A cél szerinti juttatások kimutatása 
2010 évben - ösztöndíjas részesült támogatásban kutató munkájához vagy felsőoktatásban részvételhez. 

Az ösztöndíjakra fordított összeg összesen: 0,- Ft 

 

Más civil szervezetnek 2010. évben nem nyújtottunk támogatást. 

 

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, 

a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és 

mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke 

 

                         0,- Ft 

 

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 

 

0,- Ft.  

  

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló  
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Képzések 
SIDS tanfolyam szülőknek havonta 1 alkalommal 
A kórházban kezelt csecsemők-gyermekek szüleinek alkalomszerű elméleti és gyakorlati oktatása 
Az alvászavarral kapcsolatos ismeretek folyamatos átadása szakembereknek.
 …………………………………………………………………………………….. 
Információs szolgáltatási tevékenységek: 
Honlapon keresztül és a Gyógyhírek újságban  
 
kutatások: 
SIDS, alvászavar okai, kezelése. 
Csecsemő és kisdedkori viselkedési zavar-alvászavar . 
 
Az alapítvány közérdekű célja, az alvászavaros gyermekek kivizsgálásának, kezelésének és 
gondozásának támogatása, valamint a családok egyéb segítése.  
A cél megvalósítása érdekében a gyógyító, megelőző tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek 
beszerzésének támogatását, valamint a szülői oktató, felvilágosító rendezvények személyi és anyagi 
feltételeinek megteremtésével kapcsolatos tevékenységet folytatja. 
 
Az alábbi tárgyak beszerzése történt 2010-ben  
Számítógépkonfiguráció, és 3 nyomtató    165.500 Ft 
SZUNDI logóval ellátott munkaruházati póló 387.858 Ft 
Hőmérők 15.000Ft 
 
 
 
A szervezet által végzett tevékenységet, szolgáltatást igénybe vevő személyek száma 2010 évben: 
286  fő.  
 
 
Budapest, 2011-05-26 
 
 
 
 
 

Dr Heves Rudolfné Dr Scheuring Noémi. 
kuratóriumi elnök 


