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L ,Lz Alapítvány bemutatása

I.1. Az AlepírvÁxy rBvÉxBNysBcp

Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság a 7.Pk.6í.320l199713 számú, végzésével,
6927 sorszám alatt vette nyilvántartásba 1997. december 30-án, majd 1998.
január 1-jétől a 6I.3201199715 számű végzésével kiemelkedően közhasznú
szervezetnek minősítette. A kétszintű közhasznűsági besorolás z}Izjanuár 1-
től való megszűnésével az Alapítvány automatikusan közhasznű szervezetnek
minősül.

A szervezet 2009 őta taga a Beteg és hátrányos helyzetű Gyermekeket Segítő
S zew ezetek és Támo g ató ik Ors zágo s S zövets égének.

célkitűzések
Az Alap ítv ány alapító okiratáb an t ő gzített főbb cé lkitűzé s ei az alább iak:

Olyan gyógyító-központ létrehozósa, amely a rákos gyermekek egy helyen
történő telj es gyógyítás át teszi lehetővé.
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségüg,,i rehabilitációs
tevékenység.
Betegszállítás: a rákos gyermekek megbízhatő, szülői kísérettel történő
száIlítása a gyermek otthona és a kezeléstvégző intézmény között.
Családsegítés: a rosszindulatú daganatos megbetegedésben szenvedő
gyermekek, ill. családjuk rendszeres anyagi támogatása és a gyermekek
gyógyulásához nélkülözhetetlen szupportív terápiához szükséges vitaminok,
táplálék-kiegészitők térítésmentes biztosítása. Szociális, életvezetési és
mentálhigiénés orvosi tanácsadás a beteg gyermekek és családjuk számára,
j ogi, betegj ogi szaktanácsadás.
Egészségügyi intézmények részfeladatainak ánáIlalása: nagy értékű
orvostechnikai eszközök, orvos-diagnosáikai műszerek vásárlása a beteg
gyermekeket ellátó kőrházak, illetve egészségügyi intózmények számár a.

Egészségügyi kiadvány megelentetése a beteg gyermekek, és családjuk
segítségére.
Gy e rmek o nko t e r áp iós o ttho n létr ehozása.
Az alapítványi célok érdekében eg!,,üttműködő civil szeryezetek támogatása.
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Egüttműködés más belföldi civil szervezetekkel, valamint hasonló tevé-
kenységet folytató kiilfóldi és egyéb nemzetközi szewezetekkel.
Az alapítványi célok megvalósítása érdekében eglüttműködés a határon túli
mag/ar s zerv ez etekkel.

Tizenhat éve a beteg gyermekek szolgálatában
A Gyermekrák Alapítvány fő célktőlzése a daganatos vagy vérképzőszervi
megbetegedésben szenvedő gyermekek győgyításának, illetve gyógyulási
esélyeinek elősegítése.

Magyaror szágon évente 300-320 gyermeknél diagno sztizálnakújonnan rákot.
Sajnos a betegségből való gyógyulás hosszú folyamat, hat-nyolc évig is
eltarthat, a hosszú küzdelem szinte valamennyi családot jelentősen megterhel
lelkileg és anyagilag is. Nyilvántartásunkban hazfutk teljes területéről és
határainkon túlról jelenleg 559 aktívan támogatott rákos magyar gyermek
szerepel. (A szám napról napra változik.) Számukra - a teljes győgyu|ásig, akár
hat-nyolc éven keresztül térítésmentesen biztosítunk táplálék-kiegészítő
készítményeket, vitaminokat, győgyszereket, családjuknak rendszeres anyagi
támogatást nffitunk, melyek összértéke családonként elérheti a negyven-
ötvenezer forintot is havonta.

A mélyülő gazdaságr válságban egyre nagyobb szántbart jelentkezik az
elszegényedés; egyre több rákbeteg gyermeket gondoző család fordul hozzáltk
rendkívüli támogatási kérelemmel. A gyermekek gyógyulása érdekében lakás-
áta|akítősi költségeket vállalunk át a családoktól csíramentes lakóhelyiség
kialakításíhoz, akadálymentesítést vagy a lakás komfortfokozatőnak növelését
finanszíroznlk, űzifa, izemanyag, elmaradt köÁizemi díjak kifizetését
teljesítjük. Iskolakezdési, bútorvásárlási kérelmeket teljesítünk és nem ritkán a
temetési költségekhez is segítséget nyujtunk.

Saját forrásaink felhasználásával gondoskodunk a beteg gyermekek szülői
kísérettel történő szállitásáról a kicsik otthona és a kezelést végző kőrhán(ak)
között.

Kis betegeink érdekében évek óta szakorvos foglalkozik valamennyi általunk
támogatott gyermekkel, aki életvezetési és táplálkozási tanácsokka| látja et a
szülŐket, valamint a gyermekre szabott egyéni szupportív teúpiét" is javasol,
meghatár ozza a szükséges táplálék-kiegészítőket és azok dőzisát.

Veszprémben, csendes környezetben találhatő, igényesen
vendégházunkban maximum kéthetes tumusokban fogadjuk a

kialakított
betegségből

gyógyuló gyermekeket és családjukat. A rehabilitációs program belül a
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vendégházban eltoltött idő megkönnyíti a családok számára a betegség után a
visszailleszkedést a normál életbe.

Teljesítjük szinte valamennyi gyermekeket győgyítő kőrház, egészségügyi
intézmény Alapítványunkhoz írt műszervásárlási kérelmét, hogy az orvosok az
újonnan vásárolt és átadott készülékekkel nyugat-európai szinten tudjanak
di agno s zt izálni, illetve v izs gálatokat vé g ezni.

Támogatásunkra nemcsak a rákos gyermekek, M őket gyógyítő inténrtények,
hanem a hasonló célkitűzésű társszervézetek is számithatnak. A Magyar
Gyermekhematológusok és Gyermekonkológusok Társaságával kötött hosszú
tárrú együttműködés alapján évente nyolcmillió forinttal támogatjuk a
gyermekonkológusok képzését ösztöndíjat alapítottunk a rákos gyermekek
győgyításairánt elkötelezett fiatal orvosok számáraés továbbáfinanszírozzuka
szakirodalom-bes zerzésüket.

Tizenhat éve állunk a rákbeteg gyermekek szolgáIatában. Ez idő alatí 1993
rákbeteg gyermeket nevelő családnak nffitottunk rendszeres anyagi és
természetbeni támo gatást.

A nehéz gazdasági helyzettel küszködő kőrhazak, egészségügyi intézmények
számátra az elmúlt években összesen 67 alkalommal adományoztunk nagy
értékű orvostechnikai eszközöket, diagnosztikus műszereket. A mai kor
elvárásainak mindenben megfelelő készülékek jelentős segítséget nyűjtalak az
orvosoknak a minél pontosabb diagnózis felállításához, a beteg gyermekeket
kevésbé megterhelő, kisebb fájdalommal járő műtétek végzéséhez.

A Gyermekrák Alapítvány non-profit szewezet, semmiféle vállalkozási
tevékenységet nem folytat. Egyedülálló mértélní támogatásainkat kizárőlaga jő
szándékű, önzetlen adományozóink ós a személyi jövedelemadójuk tVo-árőI
Alapítvanyunk részére rendelkezők segítségével tudjuk megvalósítani. Ezűton
is köszönetet mondunk valamennyi felaján|ásért és adományért.

Alapítványunk fiozőflája szerint nem engedhetjük, hogy a pénz hiánya
gyermekéleteket követeljen. Dolgozunk és ha kell küzdünk, mert a tudomány
mai állása szerint a rőkgyermekkorban nagy eredménnyel gyógyítható!

,,Mi minden e1yes gyermekért addig harcolunk, amíg a szíve dobog."

gffi§
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I.2. A GyBnnmrnÁr ArepírvÁNy apnreI

Az Alapítvány teljes neve: Gyermekrák Alapítvány
Közhasznúsági jogállás: Közhasznú Szervezet

Székhelye 1084 Budapest, Rákóczi tér 10.
Levélezési címe 1084 Budapest, Rákóczi tér 10.

Bírósági bejegyzés kelte: 1997. december 30.
B ejegy ző határ ozat számaz 07 lPK/ 6 I 3 20 l I 9 97 / 3

Nyilvántartási szám: 0I l 03 / I53 06
Adóigazgatási azonosító számz 1 8 1 6 1 007 -I-42
Statisztikai száma: 1 8 1 61007 -9499 -569-0I

Az a|apitvány fő tevékenysége: 9499: Máshová nem sorolható egyéb közös-
ségi, társadalmi tevékenység

I.3. Főgg szBnvEzprI vÁI-rozÁsor

A 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szewezetek működéséről és támogatás (továbbiakban Civil
trv.) jelentős mértékben módosította a civil szervezetek működését és
elszámolási rendjét.

1.4. Arepíró
Az Alapítványnál az alapítői jogokat Tobischka Gabriella gyakorolja.

I. 5. BBpolyÁs repcsorr vÁI-1el-rozÁsorBaN

Az Alapítvány vállalkozási teyékenységet nem folytat. Befektetése nincs,
vállalkozást nem hozott létre.

I.6. Kepcsot-r vÁrt-eI-rozÁsor ez m,Á}ryírÁsgeN

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat.
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II. A számviteli politika alkalm azása

Az Alapítvány a számviteli törvény ós a civil szervezetekre vonatkozó törvények
és rendelekzések előírásai szerint végzi tevékenységét. Az Alapítvany a
számviteli törvénnyel összhangban kialakította apénzkezelési,Ieltírozási, eszköz
és forrás értékelési, szabályzatát.

A Alapítvány rőgzítette számviteli politikájában, hogy a tevékenység
folytatásrának elvéből kiindulva biztosítani kell a (teljesség, valódiság,
világosság, összemérés, folytonosság, következetesség, óvatosság, bruttó
elszámolás, egyedi értékelés, az időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a
formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés) számviteli
alapelvek érvényesülés ét.

II. 1. KöNywezBrBs uóora
A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése; az egyszenísített
éves beszámo 1ó ö s s zeállítás a munk av áIlalő feladata.

II.2. KöNywpzBrBs perrÁre És pÉNzxel,m
Az Alapítvány könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könywitel elvei és
szab á|y ai s zerint v ezeti.

II.3. EcyszBnúsírprr pvBs nBszÁuoló ronuÁre És rípuse
Az Alapítvány a tárgyidősza\<ra az előző beszámolási időszal<hoz hasonlóan
éves egyszerűsítettbeszámolótkészít. Az eredmény megállapításanak választott
módja: összköltség eljárás. Alapítvány az egyszenísített éves beszámolót a
hivatkozott rendeletnek megfelelő formában készíti €1, de az egyes
mérlegsorokat alábontja, hogy az egyéb jelentési kötelezettségekkel össze
lehessen hasonlítani.

II.4.Űzt-BrlÉv
Az ijzl'eti év megegyezik anaptári éwel. Jelen egyszerűsített éves beszámoló a
2012.január I. - 20L2. december 3I. időszakot öleli fel, az egyszerűsített éves
beszámoló fordulónapja Z0I2. debember 31.

II. 5. MBnrBcrÉszírps nőpoNrra
A mérlegkészítés időpontjáig ismertté váIt, a tárgyévet vagy az előző éveket
érintő gazdasági események, körülmények hatásait a egyszerűsített beszámoló
tartalmazza. A mérle gké szíté s v álas ztott i dőp ontj a : márc iu s 3 1
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II.6. JBrpNrős összBcú HrgÁr EnrBI-NmzEsp
Jelentős összegűnek minősil az üzleti évben feltárt, egy iz\eti évre vonatkozó
hibák hatása,ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a
vizsgáIt izleti évre készített egyszerűsííett beszámoló eredeti egyszenísített
mérleg foösszegének a 2Yo-át, vagy az 500 MFt-ot meghaladj a. Ebben az
esetben a feltátrt hibák hatása a tárgyévi egyszerűsített beszámolóban nem a
tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül
bemutatásra külön oszlopban, minden egyes érintett üzleti évre. A
egyszerűsített beszámolóban a kőzépső oszlopot eíTe a célra használjuk is. Az
összehasonlításokban az ,,előző év" érlékének mindig a középső oszloppal
korrigált értékeket használjuk, hiszen ez ad reális képet.

II. 7. LBNrrBcBs HIeÁr ÉnrprN/EzEsB
A megbízhatő és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a
feltárt hibák, ha összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző
ilzleti év egyszenísített mérlegében kimutatott saját tőke legalább 2}Vo-kaI
v6ltozik.

II. 8. IsvmrBI-r rözzBrBrBI- erreluezÁse
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák
feltárása esetén a feltátás évét megelőző izleti év egyszenísített beszámolóját
az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a
tátrgyévi egyszerűsített beszámoló kőzzétételét megelőzően ismételten kőzzé
kell tenni. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a
tárgyévi egyszerűsítettbeszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni.

II.9. DBvIzÁs rÉrpI-Br BnrÉrprÉsB

Alkalmazott devizaárfolyam
A külföldi pénzértékre szóló, vagy devízaalapú eszközök és kötelezettségek -
kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát -, valamint bevételek és ráfordítások
forintértékének meghatár ozása egységesen az MNB árfolyamán történik.

Fordulónapi devizás átértékelés
A külföldi pénzértékre szőIő eszközök és kötelezettségek a fordulónapon
mindi g átértékelésre kerülnek.
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Ertékcsökkenési leírás módja
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz
vétrhatő hasznáIata, ebből adódó éIettartama, fizikai avulása, az egyéb
körülmények és a tewezett maradványérték figyelembevételéve| - áItalában az
eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési
1 eírás elszámolása idő aúnyo san (lineári s 1 eírási módszerrel) torténik.

kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása
Az 50 EFt alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi
termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor
értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben
az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték
A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az étékcsökkenési leírás
tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartamavégénvárhatőanrealizáIhatő
értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 EFt-ot.

É,rtékcsökkenési leírás váttozásának hatása
Az értékcsökkenési leírás módjában váItozások az előző üzleti évhez képest
nem történtek.

Ertékcsökkenés mértéke
Az A|apítvány a szoftverek esetében Z}Vo-os, a bútorok tekintetében l4,5vo-os,
gépjárművek esetén 20%o-os leírási kulcsot alkalmaz. A számítőgépek
bekerülési értékét három üzleti évben egyenlő összegben írja le. Ettől eltérő
eszközök esetén egyedileg határozza meg a leírási kulcsot. Gépjárművek esetén
a maradványérték a bekerülési érték 20Vo-a.

II. 1 1 . ÉnrÉrvBszrBsBr BI-szÁrraolÁsa
Az értékvesztések elszámolásának gyakorlata az előző üzleli évhez képest.
Eszerint értékvesztés elszámolására vevőkövetelés esetén akkor kerül sor, ha a
könyv szerinti értéI<hez képest az egyes tételek esetében a vesáeség jellegű
különbözet tartós és jelentős.

II. 1 2. ÉnrÉKffi-ypsgírEspr aI-KALIuezÁse
Az Alapítvány az értékhelyesbítés lehetőségével
egyszerűsített mérlegben sem értékhelyesbítés, sem
szerepel.

nem kíván élni, így a
értékelési tartalék nem

i+ ^ -<-./
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II. 1 3. ArepírÁs_ÁrszBnvBzBs rölrsBcBr
Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immaíeriális
javak között, azok költsógként számolandók el.

II. 1 4. KísBru-prt pBrt-BszrÉs errtvÁ-Áse
Az A|apítvány a kísérleti fejlesáés költségei al<tiváIásának lehetőségével nem
kíván éIni, azok minden esetben a tfugy-időszak költségei között számolandók
el.

il. 1 5. CÉrrenrerBr-xBpzBs szegÁ-yat
Az Alapítvány a jövőbeni kötelezettségekre a tárgyévben céItartaIékot nem
képez.

II. 1 6. LBI-rÁnozÁst szegÁI-yor
Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik, a
Ieltározás szabáIyai az előző izleti évhezképest nem változtak.

II. 1 7. PÉxzrBzpI-BsI szegÁLyor
A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik, a
pénzkezelés szabályai az előző izleti évhez képest nem változtak.

II.18. ErrpnÉs e rönvÉxy prőínÁsnnól
A egyszerűsített éves beszámoló összeállítása a számviteli törvény, illetve az
egyéb szewezetek számvitelére vonatkozó rendelet előírásainak megfelelően
történt, a törvény e|őírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

II.19. KömywzscÁrer
A számviteli törvény előírásai szerint az Alapítvány egyszenisített éves
beszámolőját könyvvizsgálónak nem kell hitelesítenie. Ennek ellenére az
Alap ítv án y a b eszámo lót könyvviz s g álóval hitele s ítteti.

II.20. AoóprrBNőnzÉspr
Az adőhatóság a tárgyévben ne{n tartott adóellenőrzést. Az adőhatóságok az
adóévet követő öt naptári évben bármikor vizsgáIhatják a könyveket és
nyilvántartásokat ós pótlólagos adót és/vagy bírságot állapíthatnak meg. Az
Alapítvany vezetőségének nincs tudomása olyan körülményről, amelyből ilyen
címen j elentős kötelezettség szárm azhaína.

tPr §'
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A tárgyévben az Alapítvány önellenőrizte a szakképzési hozzájárulást. Az
alapítványok nem alanyai a szakképzési hozzájárulásnak, ennek ellenéte az
elmúlt öt évben az Alapítvány aztpontosan ftzette.

II.21. Tartalékolás
A Gyermekrák Alapítvány pénzeszközeiből 603.384 Eft-t annak érdekében
tartalékolunk, hogy alapul szolgáljon az alapítő okirat fő célkitűzéseinek
megvalósításőúloz. Ez az összeg egyben a céljainknak megfelelő európai uniós
vagy egyéb pályázatok önrészének biztosítását is szolgálja.

{a\
P
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III. Számszaki adatok, e|emzések

III.1. EI-BvtzÉsBr

Eszközök és Források összetétele és annak változása (lásd az I. sz.
Mellékletet)

B efektete tt eszkőzök fedezetts é g e
A befektetett eszközökzátrő állomanyát a sajáttőke teljes egészében fedezte.

Saját tőke változása
A saját tőke az előző évhez képest 40.158 EFt-tal, az alaptevékenységből
származő nyereséggel nőtt. A saját tőkén belül az indu\ó tőke az előző évhez
képest nem változott.

Saját tőke nll.12.31 941 664 EFt
nE,12.31

Nyitó
állomány Növekedés

EFt EFt

979850 EFt

csökkenés
EFt

Zárő
állomány

EFt
Saját ők. 941 664 ?8 3
krduló tőke ljegyzeü tőke
TőkeváltozáVeredmény

100

901 406
100

94,1 564
Lekötött tarta]ék

Értékelesi tartalék
Tárgyévi eredmény alaptevékenys 40 158
T árgyévi eredmény válla lkozásbó

Tőkeerősség
Az Alapítvány saját tőke aránya
99,37Yo, előző évben 99.400Á volt.
kölcsöne.

38 186

az összes forráson belül a tárgyévben -
Az Alapítványnak nincs banki hitele vagy

40 158

38 186 40 15B

Kötelezettségek dinamikája
A kötelezettségek az előző évhezképest 2.147 EFt-tal, 38,9Yo-kal csökkentek.
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pénzeszközök v áltozása
Az Alapítvány pénzeszkőzei az előző évhezképest 6.130 EFt-tal nőttek.

Likvid eszközök aránya
A rövid távú likviditást befolyásolő eszközök (pénz + követelések) aránya az
összes eszközön belül a tárgyévben 86,59Yo, míg az előző időszakban 90,21Yo
volt.

A vagyoni és pénzügyi helyzet összefoglalása a2. sz. mellékletben található.

IV. Egyszerűsített mérleghez kapcsolódó kiegészítések

IV.l. Erőző BvBr rrnólosírÁse

A korábbi (Iezárt) évekhez kapcsolódóan a tátgyévben - a már említett
szak<képzési ho zzájárul á s t kivéve * nem történt öne 1 1 enőrzé s .

IV. 2. ÖsszBHesom-írHerósÁc

össze nem hasontítható adatok
Az Alapítványnak ez az első beszámolója, amely az új Civil törvénynek
megfelelően készül, ezért az egyszenisített éves mérlegében levő adatok
közvetlenül nem összehasonlíthatóak az előzővel (megváItozott a beszámoló
formája, új a közhasznúsági melléklet, változtak az elszámolási szabályok stb).
A kiegészítő melléklet strukturája nem váItozott.

Tétel átsorolások
A egyszenisített mérlegben az előző nzléti évhez képest az egyes eszközök és
kötelezettségek minősítése nem v áItozott.

Ertékelés változása és annak hatása
Az előző üzleti év egyszerűsített mérlegkészítésénél alka\mazott énékelési
elvek nem változtak.

IV.3. DnvzÁs ÉnrprprÉs HerÁse e pcyszpnűsírBrr N4BnrBcgnN

Az Alapítvány a devizás tételeit átéltékelte, de ezekhatása nem jelentős.

í§

qffi§
t-&*;
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IV.4. EnrBrvBszrBsBr

Az Alapítvány M egyszenísített mérlegében a befektetett pénnlgyi
eszközökhöz, készletekhez, értékpapírokhoz kapcsolódóan nyilvántartott
értékvesztés sem az előző í,lzleti évben, sem a targyévben nem szerepel, ilyen
címen visszaírásra nem került sor.

IV.5. BBpBrrBrBrr Bszrözör

Atátgyévben terven felüIi értékcsökkenési leírás elszámo!ásfuanem került sor.

1. Immateriális javak nu12.31 856

Nyitó
állomány

EFt

2012.12.31 855

Növekedés csökkenés
EF,t EFt

EFt

Zárő
állomány

EF,t
Bruttó érték 1 624 1 623
Alapíás átszewezés akt. értéke
Kísérleti fejlesztés ald. értéke
Vagyoni értékű jogok
Szellemi termékek
Ertékhelyesbítés

856
768

856

Ertékcsökkenés 768 768
Alapítás átszerlezés akt. értéke
Kísérleti fejlesztés akt. értéke

Varyoni értékú jogok
szellemi termékek
É.tékhelyesbítés

768 768

Nettó érték 856 855

WJ
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Táqri egközök nfil2.3,| 71313 EFt
npl2.31 TI878 EFt

NiivelcdeV Csiiklienes/ 7Áó
Átorolás Ásorolás rállom^íny

EFt EFt EF,t

]vitó
álloníny

EF,t

Bruttó érték ,l24 519 14 162 8212 130 469
Irgatlanok es kapcsolodó jogok
N,f,íszaki gepe( berendelsek
E6Éb be rerdezesek, j arrnű\,e k
Tenyéválatok
BffiIr;zá§h felújítasok
Berulnásolaa aótt előle pk
nrt*tretyesUites

78 303
27 2u
18 962

6 B00
7 275

87

4 422
3790

78 303
2p6ts.2
2.47

87

ktélrcsöld<enés 53 206 7§7 8212 52 59,|

Irgatlanok es kapcsolodó jogok
Miwaki gepe§ berenderesek

EgÉb be re rdezese§ j árműrek
Tenyévrállatok
B€ruházásoh felt! ítások
Beruhízásokra adott előlep k
nta<rretyestites

152ffi
21 639
16312

1€9
4g28
1 230

4422
3 790

16 @4
2.145
13752

Nettó érték 71 313 6 565 TI878

Ertékcsökkenési leírás utólagos módosításának hatása

A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltodatására a
tárgyidő s zakb an nem került s or.

üzleti érték leírása
Az Alapítvány egyszerűsíteít mérlegében üzleti vagy cégérték sem az e\őző
évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásoknak A fordulónapon
kapcsolt vállalkozásoknak tartó san adott kölc sönök nincsenek.

A követelésekhez értékvesztést nem számoltunk el.
egyéb követelései vannak.

Az Alapítványnak csak
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Egyéb követelések
Az egyéb követelések a túlfizetett szakképzési hozzájárulás összegei, amelyek
2013 során egyéb adőfizetés i kötelezettségekr e átv ezetésre kerülnek.

Követelések kapcsolt vállalkozásokban
Nincsenek.

Hátrasorolt eszközök
A egyszenísített mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír, amely hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben,
sem a tárgyévben nem szerepel.

IV.7. Arrív toónBu prHarÁnolÁsor

Bevételek aktív időbeli elhatárolásai
Az egyszenísített mérlegben bevételek aktív időbeli elhatárolásaként a lekötött
pénzeszközök időarányos kamatai szerepelnek.

Elhatárolt költségek és ráfordítások
Nincsenek.

Ilalasztott ráfordítások
Az egyszenisített mérlegben aktív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott
ráfordítások sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepelnek.

IV.8. SelÁr rórB
A saját tőke változása
Az Alapítvőny saját tőkéje a tárgyidőszakban csak a tárgyévi egyszenísített
mérleg szerinti eredmény áItalváltozott. (Lásd a fenti táblázatotl)

IV.9. CplrenrerBror
A egyszenísített mérlegben céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben
nem szerepel, a körülmények cé|tartalék képzését nem indokolták.

IV. 1 0. KörBI-BzBrrsÉcBr
Biztosított kötelezettségek
Az egyszenísített mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között
zálogloggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

&"v\€**r
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Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek
Atárgyévi kötelezettségek között olyan, ahol a visszaftzetendő összeg nagyobb
a kapott összegnél, nincs.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

EFt EFt
Bér és járulékai

összesen

5 5,14 3 367

5 514 3 367

Röyid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Nincsenek.

Szállítói kötelezettségek
A fordulónapon nem volt.

IV.l 1. Pesszív DőgBu BrHArÁnoI-Ásor
Elhatárolt költségek, ráfordítások
A passzív időbeli elhatáro|ásként kimutatott költségek,úfordítások értéke 0 Eft

IV. 12. Egyszenisített mérlegen kívüli tételek

Alapítványunk bevételeinek döntő forrása az lYo-os felajánlásokból érkezik.Ez
költségvetési támogatásnak minősül, amellyel a vonatkoző 1996. évi CXXVI.
törvény (az I%+IYo-os törvény) szerint teljes egészében el kell számolnunk.

2006 és az azt megelőző adóévekből - jogszabáIy szerint korlátlan ideig
tartalékolható - l%-os felajanlások összege 603.384 EFt. Ezt az összeget
elsősorban az alapítő okiratban első helyen szereplő győgyítő-központ
Iétrehozására továbbá európai uniós vagy egyéb pályázatok önrészének a
biztos ítás ához tartalékoljuk.

A LlKozjelentésben tartalékolt,63.238 Eft-t, továbbá a20l2-es évben az lVo-
os felajánlásokból kapott 200.560 Eft-t közhasznú tevékenységeink folyamatos
finans zíró zásához has ználj uk fel.

W



-I7 -

V. Az egyszerűsített éves
kapcsolódó kiegészítések

eredmény kímutatáshoz

V.1. Erőző pvpr uóoosírÁse

Nem került rá sor.

V.2. Össn NeNa HAsoNLíTHAró ADeror

Az Alap:ttvány eredmény kimutatás ában - a törvényi változások miatt - az
adatok közvetlenül nem összehasonlíthatók az e|őző év megfelelő adatával
Ahol ezt jogszabály megkívánta, kidolgoáuk a megfelelő előző évi adatokat is.

V.3. BBverEI-Br

Az Alapítvány nem folytat vállalkozást ezéft kizárőlag egyéb és pénzügyi
bevételei vannak.

Kapcsolt vállalkozásoktól származő bevételek
Nem volt.

Egyéb bevételek
Tőrgyévben 233.214 EFt bevétel érkezett. Az Alapítvány az egyéb bevételek
között tartla nyílván a kapott adományokat és az íVo-os felajánlásokból befolyt
összegeket. Az lYo-os felajránlásokkal az előírtak szerint számolunk eI az állami
adóhatóság felé.

Pénzügyi bevételek

Elve a jogszabály biaosította lehetőségekkel az Alapítvány a tartalékolt
pénzeszközeit - rövid távon - lekötötte. Ezek a bevételek a beszámolási
időszakban összesen 59.758 EFt, míg az előző időszakban 43.7I4 Eft voltak.

Rendkívüli bevételek
A beszámolási időszakban rendkívüli bevételek elszámolásáranem került sor.

V.4. KörrsBcBr És RÁr,onoírÁsor

Kutatás és kísérleíi fejlesztés tárgyévi költségei
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A tárgyidőszakban kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem került
elszámolásra.

Igénybe vett szolgáltatások. Brtenit a tárgyévben 7I.694 EFt, míg a
megelőző időszakban 7 5.043 EFt volt.

lgven ráfordítások
Ertékük a tárgyévben 124.832 Eft volt. Az Alapítvány itt számolja el a
közhasznú, illetve célszerinti tevékenység keretében közvetlenül nffitott
pénzbelitámogatásokat: rendszeres családtámogatás pénzben és táplálék kiegé_
szítőkben, rendkívüli támogatások, műszervásárlás, orvos rezidens képzés
támogatása, határon túli tevékenységek. EzeWőI részletesen a köáasznúsági
mellékletben számolunk be.

Rendkívüli ráfordítások
A beszámolási időszakban rendkívül i r áfor dítás elszámo Iásfu a nem került s or.

V. 5 . AoópIzBrBsI rörBI-BzBrrsBc

A tárgyévben - hasonlóan az előző időszakokhoz - az Alapítvány nem végzeít
v á|Ia|ko zá s i tevékeny s é get, ezért adó al apj a s em keletk ezett.

VI. Táj ékoztató adatok

M. 1 . BBszÁtvtoló xÉszírBs

Az egyszerűsített éves beszámoló aláírőja
Az egyszenísített éves beszámolót a kuratórium elnöke Balogh István írja aIá.
Az egyszenisített éves beszámolót dr. Ury LászIő (regisztrációs száma,.
1876795) állította össze. Az Alapítvány a beszámolót - az előírt formában _
megküldi az Országos Bírósági Hivatalnak, illetve közzéteszi a
www. gyermekrak.hu honlapj án is.

Könyvüzsgálat
A tárgyévi számviteli beszámoló szabályszeniségét, megbízhatőságát és
valódiságát könywizsgáIő ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könywizsgáló
Derzsi György (Kamarai tagsági száma:003131). A könyvvizsgáló

kö9
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tevékenységét díjazás ellenébenvégezte, egyéb szolgáltatást az Alapítvanynak
nem nffitott.

lYo-osjelentés
A beszámolóval egy időben az Alapítvány közzétette a 2011 óv sorián kapott
IYo-os felajánlások20l2. évi felhasznáIását. A törvény által megengedett 507o-
kal szemben csupán a teljes felhasználás 15,99Vo-át teszik ki a működési
költségek. A kapott felajónlásokat ez űton is köszönjük!

M.2. VBzBrő rIszrsÉcusBrőr

Y ezető tisztségviselők díj azása
A kuratórium és felügyelő bizottság tagjai kaphatnak tiszteletdíjat. Ezek
összege 9.749 EFt (ez az előző időszakban 9.576 EFt volt), ami a törvényben
előírt járulékok és adók levonása után nettó 6.505 EFt értékben került részükre
kifizetésre.

VI.3. Bpn- És lBrszÁueparor

Létszámadatok
A tárgyévben foglalkoztatottak - ideértve a szaktanácsadókat is - létszáma 22
fő volt. Részükre számfejtett juttatások értéke 17.498 EFt volt, amiből az adők
és járulékok levonása után 1I.963 EFt-ban került kifizetésre.F,zekközül egy fo
fizikai foglalkozású (mentőautó vezető) volt. A tárgyévben egyéb személyi
jellegű kifizetések az alábbi jogcímeken törtóntek: ltazási köttségtérítés, illetve
béren kívüli juttatások.Ezekértéke összesen 2.484 EFt volt a tárgyévben.

VI.4. KönNyBzBrvBoBrprvt

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok
A tevékenység jellegéből adódóan az Alapítvány nem termel és nem tárol
veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros
anyagok nincsenek

Környezetvédelmí céltartalékok
A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni
költségek fedezetére sem az előző iúzleti évben,
képzés nem történt.

sem a tárgyévben céltartalék

!ffiry x
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Nem |átsző környezetvédelmi kötelezettségek
Az Alapítványnak a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi,
helyreállítási kötele zettsége nincs.

W.5. A NmcnízHeró Bs verós összrÉpHBz szürsÉcBs rovÁsnt
ADAToK
A számviteli törvény előírásainak alkaImazása, a számviteli alapelvek
érvényesítése elegendő a megbizható és valós összképnek az egyszerűsített
mérle gben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.

Budapest , 2013. április 17 -én.








