Gyermekrák Alapítvány
közhasznú szervezet

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
Egyszerűsített beszámolója 2Ot4. évre.
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Közhasznúsági melléklet (OBH-PK 142 formában)
Kiegészítő melléklet (szabad formában)
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A kettős könywvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-l42
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42
l

szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

ESzKöZöK

A.

(Adatok ezer íoíintban.)

E|őző év

TárgyéV

heIyesbítése

(AKTíVÁK)

BefektetetteszköZök

77 377

66 968

77 377

66 968

923 951

71o 494

al747

19 607

l, lmmateriális javak
ll, Tárgyi eszközök
l l

B.

|,

Beíektetett pénZügyi eszköZök

ForgóeSZközök
l, készletek

ll, követelések

8 5a5

2

2a2

lll, Értékpapírok

c,

lv, pénzeszközök
Aldív idóbeli elhatárolások

ESZKÖZÓK ÖSSZESEN

903 619

688 605

24 75o

34

1 026 078

777 496'

1o22 653

773 533

FoRRÁSoK (PAsszíVÁK)

D,

Sa]át tóke

l, lndUló tóke4egyzett tdke
ll, Tókeváltozásieredmény

lll, Lekötött

100

100

979 750

L o22 55L

42 803

.249 LLa

3 425

3 335

3 425

3 335

tartalék

lV, Értékelésitanalék

V

TárgyéVi eredmény alaptevekenysegból

Vl. TárgyéVi erdemény Vállalkozási tevékenységból

E,
F.

cé|tartalékok
Kötelezettségek
l. Hálrasorolt kötelezettségek
ll, Hosszú lejáratú kötelezettségek
l l

G.

l, RöVid lejáratú kötelezettségek

passzív idóbeli elhatáíolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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A kettős könwrritelt vezető egyéb szgrvezet
és közhásznúsá gi melléklete

"gyr"".űiíÜiiúóiiá-olOja

PK-1,42

Á-r"sy.r..ű.ítettévesbeszámolóeredmény-kimutatása

4, Pénzügyi műVeletek bevételei
5, RendkíVüli bevételek

-

alapitótol kaport beflzetés

A, osszes bevétel (1+2+3+4+5)

7. személyi ieIlegű ráfordítások

8. Értékcsökkenésl leírás

10 Pénzügyl múVeletek

ráforditasai

Kitöltó vezió:2,65.o Nyomtatvány velzió:5,2
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsítettbeszámolója és közhasznúsági mellék|ete PK-142
l

szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

édatok ezer íonntban

Vál alkozási tevékenység

AlapteVékenyséq
elózó ev

2.

előzó év
árqyév
helyesbítése

elóző év

elózó év
helyesbítése

összesen

)

tárgyév
elózó év
helyesbíése

LárgYév

11, RéndkíVüli ráfordítások
B, összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

ebből: közhasznú tevékenység

ráfordításai

c, Adózás elófti eredmény (A,B)

27o 259

385 780

27o 259

3a5 7a0

2o9 42a

35o 9o0

2o9 42a

35o 9o0

42 ao3

.249 aa8

42 ao3

249 Laa

42 ao3

249

tI8

42 ao3

249

42 803

.249 1-IE

42 ao3

249 I1a

222 a55

72 661

222 asa

72 661

12, Adóf izetésl kotelezettség
D. Adózott eredmény (c-12)

laa

13, JóVáhagyoft osztalék

E, TárqyéVi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
B, Helyi önkoímányzati
költséqVetési támogatás

c, Az Euróoal Unló strulíuralis
alaoialból, illeNe a kohézlos
Aláp'ból nyúitott támoqatás
D, NormatíV támogatás

E A szemeiyi iöVedeIamadó
meohatarozon reszenek adózo
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996, éVi
cXXVl,törvény alapján kiutalt
osszeq

F. Kózszoloáltatási

bevétel

Az adatok könyvvizsoálattal alá Vannak támasztva,
Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány ven ió:5.2
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-742
l

1. szervezet azonosító adatai
1.1 Név

y
1.2

sZékhely

lil EEr-

lrányítószám:
közterület neve:
Házszám:

F-----__l

Közterület jellege:

1.4 szervezet adószáma:

neve:

LépcsóháZ:

száma:

1.4 Nyilvántartási szám:

Képviselő

Budapest

Rákóczi

1.3 Beiegyző határozat

1,6

Teiepülés:

T*-'*l

emetet;

[----l

EIi FB EEFEEllE-lglgIiltPf

1,9E-EE- 1l5l3l0l6
EFIIEEEEE]-E-EE

|Balogh lswán

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

nk fó cé|kitiizéSea rlaganelo§ Y@y Yéíképzö§zerYi meqb€Iegedésben Szenvedö gyelmekek
esélyeinek
lyeinek elö§egílés€
elö§egílé§€.lQriraríY
.KariBfY revÉkenységünkkel a rálú€l€
betegs*!
§yeímekeken é§ a betegs*]
szints kivélel nákiil el5zegényed6 c§aládiukon §egírtinkAz új ciül rdrvény szerinr
al&pcél szerinü revékenysd§únk egyben kó"hasznú is, bár lovábbra i§ töíel€Zúnk miítéllöbtl
és inré.mén}fenntEítóYd|sieft edése§ l€pcsoler kia|akításáIa.Az alapíró okirarban
ml+b€n is Y4?zett kózhas"nú tevékenys€eink csd&dsegítés:ab€reg gyeí€iGk rendszeíes
rémo§arása és é gyBímekek gyógyulá§áhaz nákiilözhteden szupPortív teíápiához seúksélJe§
ok, íiipláék kie§é§iítök téíítÉsmentesbiatosítÁs.-tlégyálékü orYoste§hnikai
ólr.orvo§{ia§nosztikai müs?erek vásáílri§a;89é§z§egügyi kiadYány meqielenítéseire.idensképzés

3. Közhasznú tevékenységek bemutatifua (tevékenységenként)
3.

1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

üzemeltetése

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó kóZfeladat, jogSzabályhely:

ela

1993.évi lll. törvénv í szt.

64§ a

KöZhasznú tevékenység célcsoportja; rákos meqbeteo€désben
3.4 Közhasznú tevékenységból részesülók létszáma:
Közhasznú teVékenyseg fóbb eredmenyel:

szenvedő

ho§y a riikos megtJBre§edésten szen./edd §yermd(Bk s?árnáíá a ioruényben is nevesírcn
JítéShez való h§z2áíéíé5lblrl§silsÁ-ltl keíül scf a kápcsolatíelvéleltdl a száktanéc§.adé§on áI
természetb€ni é§ pén.úgy| támoEatások átödá§á!a.
Kitöltó verziói2.65,0 Nyomtatvány verzió:5,2
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A kettős könylvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete ] PK-142

1. szervezet

iuonosító adatai

1.1 Név

1.2

Székhely

lrányítószám;
közterület neve:
Házszám;

E.

Település:

[il[EFF

Budapest
Közterúlet jellege;

Rákóczi

Lépcsőház;

-_l

1,3 Beiegyzó határozat

száma:

1.4 Nyilvántartási szám:
1.4

szervezet adószáma:

1.6

Képviseló neve:

FE

tóTi]

t-----l

IFF]

e.etet,

f--___l

Ajtó:

I9EFEFI/EFM'FI

-t o|i] - IlTsFro 16Tl ]

ti]EEltdEEIqF-F]-EE
lstván

2. TárgyéVben Végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3,1 KöZhasznú tevékenység megnevezése:

közvetlen családseqítés

3,2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,

jogszabályhely:

1993.éVi

a
Közhasznú teVékenySég célcSoportja:
3.4 KözhaSZnú tevékenységból részesülók létSZáma:

KözhasznU tevékenySeg fcibb eredmenyei

szenvedó overmekek és családiuk
523

a reglszrár ]ákos gyefmekeknek a Ieues gyógyuld,suhtg.A gyermekek és családluk
izámáía {mintegy 1§88 elláíon lö) rends.eres §nyaEi íánrogarsst nyúlrunl<'A §Zúlök rendkívruli kéfe{mél
csírarnentes lakószot}a kia|akítá§€"Bln,taíadt kóZú3eíni §aámlál,lenletást } a kuratóriuín d§nlé§e alapján
Kitöltó veQ ió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsítettbeszámolója és közhasznúsági melléklete PK-I42
l

1. szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Éyeíffi*1§§* §.afi

1.2

írl.,;ilny

székhely

lrányítószám:
Közterület

[ilpl8ll4neve:lF
Rákóczi

1,3 Beiegyző határozat

Telepúlés:

Közterú|et jellege:

ffi FFF-I{on/ EFFF] tEL
_
-l9|i] ElslTl oFT-fl

száma: FLd.

1,4 Nyilvántartási szám:

I

oF]

1,4 szervezet adószáma:
1.6

Budapest

Képviseló neve:

E;--_l

I

l

.

6il1l0 l0

-E-EFr

lstván

2. TárgyéVben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3, 1

Közhasznú tevékenység megnevezése:

3,2 Kózhasznú tevékenységhez kapcso|ódó köZfeladat, jogszabályhely:

es

1997.cLlV. törvénV í Eüt

a szakellátá§

3,3 Közhasznú tevékenység célcsoponia: Rákos
3.4 Közhasznú tevékenységból részesülők létszáma:
3.5 KöZhasznú tevékenység fóbb eredményei:

{{{!.3t!§§3flri,

Kitöltó verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-lJ2

1. szervezet azonosító adatai

1.1NéV
Eyxmeilo,;ii< at*pínciny

1.2

székhely

lrányítószám;

[il[óll8lF

közterület neve:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Rákóczi

1.3 Beiegyzó határozat

száma:

EE EE tgllFEmtEglglrl'F,|l
szám: EIt _
1,4szervezetadószáma: EEEEEI{EI|-E-EIa

E;--__l

r---l

1.4 Nyilvántartási

1.6 Képviseló neve:

lstván

2. TárgyéVben Végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3, 1

KóZhasznú tevékenység megnevezéSe:

Életmód szaktanácsadás

3,2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,

a

életvezetésiés

jogSZabályhely:

szt

tanácsadásról

3,3 Kózhasznú tevékenységcélcsoponja:
3,4 Közhasznú tevékenységből részesülók |étszáma:
3,5 Közhasznú tevékenységfóbb eredményei:

1993.éVi

es
115

úfirü§ réf.§É§aíl.i§ é &ereü §yenr€rnij{ é§.§dádjük
,o1 ks.l*le§ fue*És{eaefunr( É§ fiiitr"Lss §ímü tá&ö tí3i§Bí
nr€siÉ{Éfiö |;{j€*raei§ló fir,&§arinrln& s4íd e üeliqea€l ,h,D3]éíeíí{}Púi*alés é.Z

!§!§Ér! h§zláléóefi' tjjdl(ozx&ró
idó§E§&§efi
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A kettős könylvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-1,42

1. szervezet azonosító adatai

1.1 Név

A!ryiti{iny

§}]§§-ífi s,l§éik

1.2 székhely

Település;

lrányítószám;
KözterüIet neve:

Házszám:

E

Budapest

-----__l

Lépcsóház:

száma: IoFl.

1.3 Beiegyző határozat

r--_-J

IF.|E.

emetet:

f-J

AJtó:

PlilalZIOn/EFFE /En

1.4 Nyilvántanási szám:

tOTi]-|nT!-rlT5T3rOr6rn

1.4 szervezet adószáma:

IIEEEEEE]E-E-EEl

1.6 Képviselő neve:

E-]

KözterüIet jellege:

Rákóczi

r--l

Balogh lstván

2. TárgyéVben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3, Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység m€gnevezése:
3.2 KöZhasznú tevékenyséqhez kapcsolódó közfeladat,

jogszar]ályhely:

Korm.Rend.

felsőoldatásban részt vevő
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:
3.4 Közhasznú tevékenységból részesülók |étszáma:
3.5 Kózhasznú tevékenység fóbb eredményei:

iránt elkötelezett orvosok
10
kd,a§fi B§yur§rru*örr€sl

e\re{t

ála*já, züfi_&tn háí*ínfirillió lt}ílnfia! iárnsgarfu k a q3i€fífid<c$*srÓ§u§a&
lithaYi {itl9€{tÉieí ítfiní.}sasrléndí.t&r biEl§§ílenunk d", & i;y§sme*s§k*§dgié ilránt

í€aiit*fl§

s:áínátra-
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

1. szervezet azonosító adatai

1,2

székhely

lrányítóSzám:

|il|EF]Fl

közterület neve:

Házszám

TelepüléS:

-_1

|B;.p"*
Közteíúlet jellege:

R^kőczi

tr---___l

1.3 Beiegyző határozat

1.4Nyilvántartási

Lépcsőház:

f-___l

emelet;

száma: Fl7. FIn. Iorlqaan/EpFEl

f---__l

Ajtó:

/Fll

E;---_-l

f------l

számi l.E]-ffi-Etrtrtrtrtr]_]

1,4 szérVezet adószáma:

1.6 Képviselő neve:

Iill8]Ell.]IilFlFllz -

ll

- Fllr]

Balogh lswán

2. TárqyéVben Véqzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3,

1 KöZhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcso|ódó közfe|adat, jogszabályhely:

es

1997.cLlV.

a szakellátás

Közhasznú teVékenység célcSoportja:
3.4 Kózhasznú tevékenységből részesülók létszáma:
3,5 Közhasznú levékenyseg fóbb eredmenyel
B** Fr' A k*§í§,!r&I"€&eT

rr!,i

is

Kitöltó Verzió:2.65.0 Nyomtatvány verz ió;5,2
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhááznúsági melléklete ] VXl'.+z
szervezet neve:
rmekíák
4. Kózhasznú tevékenység érdekébeníelhasznáít vagyon kimutatása

4.I

FeIhasznált Vagyonelem megnevezése

4.2

Felhasznált Vagyonelern megnevezése

Koz elszámolás

4,3

Vagyonelem éítéke

a|á esó 1

koz elszámolás alá

Vagyonelem értéke

Egészségcentrum üzemeltetés€
Felhaszná ás célja

100 397

Közvet|en családsegítés
Felhasználás célja

Vaqyonelem értéke

Koz elszámolás alá nem éső 196
Közhasznú tevékenység érdekében
íelhaszná|t vaqyon kimútatása
(ósszesen)

L67 237 E9észsé9ügyilntézményektámogatása
3].4 792

Kozhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vaqyon kimutatása
(mindösszesen)
5.

Felhasználás célja
47 L64

eső líyo

Felhasznált Vagyonelem megnevezése

(AdaLok ezer forintbah.)

35o 9o0

cél szerinti jutattások kimutatása

5,1

cél szerinti juftatás megnevezése

Előző év

5,2

cél szerinti jUttatás meonevezése

É|őző év

Tárgy éV

5,3

cél szer]nti jutattás meqnevezése

Élőző év

Tárqy éV

Előző év (7)

TárgyeV (2)

TárgyéV

cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszesen)
6. Vezető

tisztségviselőknek nyújtott iuttatás

6.1 Tisztség

Kuratórium+felügyelő bizottság
6.2

Tisztség

Vezető tisztségviselóknek nyúitott
luttatas osszesen:

Kitöltő Verzió:2.65.0 Nyomtatvány VeQ ió:5.2

9 971

Előző éV (1)

9 998

rárqy éV (2)

9 971
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A kettős könyl,vitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete l PK-142
szervezet nevé:

4. Közhasznú tevékenység érdekébeníelhasznált Vagyon kimutatása

4!

Felhaszná

t

Vagyonelem megnevezése

(Adatok ezer íorintban )

Vagyonelem énéke

Adomány

42

Felhasznált Vagyone]em megnevezése

koz elszámolás alá
4.3

eső

29 3a€

Vagyoneíem érléke

5.

civil szervezetek támogatása
Felhasználás cé]ja

Vaqyonelem értéke

l(oz elszámolás alá éső avó

Közvetlen családsegítés
Felhasználás célja

76

ao/o

Felhasznált Vagyonelem megnevezése

Fe haszná]as celja

3 646

Kózhasznú tevékenysé9 éídekében
felhasznált vagyon kimutatása
(összesen)

33 1o8

közhasznú tevékenvséo érdekében
íelhasznált vagyon kimÜtatása
(mindösszesen)

350 9o0

Életmód szaktanácsadás

cél sz€rinti jutattások kimutatása

5,1

cél szerinti juttatás megnevezése

Élőző év

TárgyéV

5.2

cél sZerinti juttatás megnevezése

Flőző év

Tárgy éV

Előző év

Tárgy éV

53 cé szerinti

jutaftás meqnevezése

cél szeíinti iuttatások kimutatása
(összesen)

cél szerinti iuttatások kimutalása
(m

6. Vezető

indösszesen)

tisztségviselőknek nyúitott juttatás

6,1 Tisztség

Előző év (I)

TárqyéV (2)

62

Előző éV (1)

Tárqy éV (2)

Tisztség

Vezető tisztségviselóknek nyújtott
luttates osszesen:

Kitöltó verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2
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vezeaő egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete ] PK-142
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lltNls'

szervezet neve:
A
4. Közhasznú tevékenység érdekébenfelhaszná|t vagyon kimutatása

(Adatak ezer farinlban )

41

Fe l,dsznált Va9yonelem megnevezése

4.2

Fe]hasznáit Vagyonelem meqnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

43

Felhasznált Vagyonelem megnevezése

Vagyone em értéke

tre

koz elszámolás alá

5.

Vaqyonelem értéke

nem eső 1%

Felhasználás célja
3 oo0

Közhasznú tevékenyséq éídekében
felhasznált vaqyon kimutatása
(összesen)

3 00(

Kozhasznú tevékenység érdekében
íelhasznált vagyon kim utatása
(m indösszesen)

35o 9o0

Rezidensképzés támogatásé

használás célja

cél szerinti jutattások kimutatása

5,1

cél szerinti jUttatás megnevezése

Előző év

5.2

Ce szer ni juttatás rnegnevezése

E)őző év

53 Cél szerinti

TárgyéV

Tárgy éV

Tárgy éV

jutaftás megnevezése

cél szerinti iuttatások kimutatása
(ósszesen)

cél szerinti iuttatások kimutatása
(m

6. Vezetó

indösszesen)

tisztségviselőknek nyújtott iuttatás

6,1 T;sztség

É|őző év (1)

TárgyéV (2)

62

Tisztség

Előzó éV (1)

Tálgy év (2)

A.

vezető tisztségviselóknek nyúitott
iuttatás összesen:
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A kettős könywvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámotója és közháóznúsági melléklete I pxl

t+Z

szervezet neve;

7. Közhasznú

iogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

(Adato k eze r for i ntb an. )

Előzó éV (1)

B. Éves összes bevétel

TárgyéV (2)

313 062

136 652

222 a55

72 661

90 20'

63 99!

27o 259

385 780

38 79C

36 998

2o9 428

350 900

42 803

-249 LLq

ebból:

c. A személyi iöVedelemadó meqhatározott részénekaz
adózó rend€lkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996, éVi cxxvl. törvény alapián átutalt összeg
D. Közszolgátatási

bevétel

E. Normatív támogatás
F. Az EuróDai Unió strukturális alaDiaiból. illetve
a Kohéziói Alapból nyúitott támogátás
G, Korrigált bevétel [B-(c+D+E+F)]
H.

Összes ráfordítás (kiadás)

l. Ebb6l személyi iellegú ráíordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkáiában közremúködő

közérdekú önkéntes

tevékenységet végzó személyek száma
ía közérdekű önkéntes tevékénvséorőlszóló
2005. évi Lxxxvlll. törvénynek Íneq-felelően}

Eróforrás e átoftság mutatói
Ectv. 32. § (4) a) L@l+B2y2

>

1.ooo.o1a,

-

Ft]

Ectv. 32. § (4) b) [Kl+K2>=al
ECt/. 32. § (4) c) [(n+|2-A1,-A2)/(H7+H2)>=a,25]

Mutató teljesítése

lgen

Nem

tr

tr

I

x

!

Társadalmí tám ogatottság mutatói
Ectv- 32. § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >-_0,02]
ECtv, 32, § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>-6,51
ECtv- 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fó]

Kitöltó veíz ió:2.65.0 Nyomtatvány Verzió:5.2
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Mutató teljesírcse
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l. A!apítvány bemutatása

l.].. Az Alapítvánv tevékenvsége

Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság a 7.Pk.6I.32O/I997 /3 számú végzésével,6927 sorszám
alatt vette nyilvántartásba 1997.december 30-án, majd 1998. január l-,iétől a 6I.32O/L997 /5
számú végzésévelkiemelkedően közhasznú szervezetnek minősítette.
kétszintű
közhasznúsági besorolás 2OI2 január 1-től való megszűnésével az Alapítvány automatikusan

A

közhasznú szervezetnek minősül, majd a jogszabályi előírásoknak megfelelően kérvényezte

közhasznú jogállásának nyilvánta rtásába vételét,amit

a

Fővárosi Törvényszék

a

7.Pk.6I.32OlL997 /32. számú, jogerőre emelkedett végzésévelbe is jegyzett.

A szervet 2009 óta tagia a Nemzeti Betegfórumnak

és a Beteg és hátrányos

helyzetű

Gyermekeket Se8ítő Szervezetek és Támogatóik Országos Szövetségének.

célkitűzések
Az Alapítvány alapító okiratában rögzített főbb célkitűzéseiaz alábbiak:

,

Olyan gyógyító-központ létrehozása, amely a rákos gyermekek egy helyen történő
teljes gyógyítását teszi lehetővé.
Egészségmegőrzés,betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitóciós tevékenység.

Csalódsegítés; a rosszindulatú daganatos megbetegedésben szenvedő gyermekek,
illetve családjuk rendszeres anyagi támogatása és a gyermekek gyógyulásához

lözhetetlen szupportív terápiához szükséges vitaminok, táplálék-kiegészítők
térítésmentesbiztosítása. Szociális, életvezetésiés mentálhigiénés orvosi tanácsadás
nélkü

-

a beteg gyermekek és családjuk számára , jogi beteg|ogi szaktanácsadás.

Egészségügyi intézmények részfeladatainak átvállalása: nagy értékűorvostechnikai
eszközök, orvos-diagnosztikai műszerek vásárlása a beteg gyermekeket ellátó
kórházak, illetve egészségügyi intézményekszámára.
Egészségügyi kiadvóny megelentetése a beteg gyermekek, és családjuk segítségére.
Gyermek Onkoterápiós otthon létrehozása.
Az Alapítványi célok érdekébenegyüttműködő

civil szervezetek

Együttműködés más belföldi civil szervezetekkel, valamint
O
folytató külföldi és egyéb nemzetközi szervezetekkel.
ik

F
Á

-

Az Alapítványi célok megvalósítása érdekében együttműködés o határon túli magyar
szervezetekkeI.

Tizenhét éve a betet tyermekek szolgálatában
A Gyermekrák Álapítvány fő célkitűzésea daganotos vagy vérképzőszervi megbetegedésben
szenvedő gyermekek gyógyításának, illetve gyógyulási esélyeinek elősegítése.

Magyarországon évente 300-320 gyermeknél diagnosztizálnak újonnan rákot. Sajnos a
betegségből való gyógyulás hosszú folyamat, hat-nyolc évig is eltarthat, a hosszú kúzdelem
szinte valamennyi családot jelentősen megterhel lelkileg és anyagilag is. Nyilvántartásu nkban
hazánk teljes területéről és határainkon túlról jelenleg 523 aktívan támogatott rákos magyar

(A

létszám napról napra változik )Számukra- a teljes gyógyulásig
térítésmentesenbiztosítjuk a szuportív terápiához nélkü lözhetetlen gyóByszereket,
gyermek szerepel.

vitaminokat táplálék-kiegészítő készítményeket, családjuknak rendszeres anyagi támogatást
nyújtunk, melyek összértéke családonként meghaladhatja az ötvenezer forintot is havonta.

Az elhúzódó gazdasági válságban egyre több rákbeteg gyermeket nevelő család fordul
hozzánk rendkívüli támogatási kérelemmel. A gyermekek gyógyulása érdekébenteljesí!ük a
lakás átalakítási és a kadálymentesítési kérelmeket. Átvállaljuk az elmaradt közüzemi díjak
kifizetését, iskolakezdési, bútorvásárlási támo8atást biztosítunk és nem ritkán a temetési
költségekhez is segítséget nyújtunk,

Kis betegeink érdekében2014,10.hónapig szakorvos foglalkozott valamennyi általunk
támogatott gyermekkel, aki életvezetésiés táplálkozási tanácsokkal látta el a szülőket,
valamint a gyermekre szabott egyéni szupportíV terápiát is javasolt, meghatározta a
szükséges táplálék-kiegészítőket és azok dózisát.

Veszprémben, csendes környezetben található, igényesen kialakított vendégházunkban
maximum kéthetes turnusokban fogadjuk a betegségből gyógyuló gyermekeket és
családjukat. A rehabilitációs program keretén belül vendégházban eltöltött idő megkönnyíti
a családok számára a betegség után a visszailleszkedést a normál

életbe.

Teljesítjük szinte valamennyi gyermekeket 8yó8yító kórház, egészségügyi intézmény
Ala pítványun khoz írt műszervásárlási kérelmét , hogy az orvosok az újonnan vásárolt és
átadott készülékekkel nyugat-európai szinten tudjanak diagnosztizálni, illetve vizsgálatokat
végezni.

Támogatásunkra nemcsak

a rákos gyermekek, az őket gyógyító intézmények,hanem

a

hasonló célkitűzésűtársszervezetek is számíthatnak. A Magyar Gyermek Hematológusok és
a Gyermek Onkológusok Társaságával kötött hosszú távú együttműködés
4-ben
hárommillió forinttal támogattuk a gyermek Onkológusok képzését:

-7
}-

a

rákos gyermekek gyógyítása iránt elkötelezett fiatal orvosok számára és továbbá

finanszírozzuk a szakirodalom-beszerzésüket.

a

rákbeteg gyermekek szolgálatában. Ez idő alatt 2199 rákbeteg
gyermeket nevelő családnak nyújtottunk rendszeres anyagi és természetbeni támo8atást.

Tizenhét éve állunk

A nehéz gazdasági helyezettel küszködő kórházak, egészségügyiintézményekszámára az
elmúlt években 75 alkalommal adományoztunk nagy értékűorvostechnikai eszközöket,
diagnosztikus műszereket. A mai kor elvárásainak mindenben megfelelő készülékek jelentős
segítségetnyújtanak az orvosoknak a minél pontosabb diagnózis felállításához, a beteg
gyermekeket kevésbé megterhelő, kisebb fájdalommaljáró műtétek végzéséhez.

A Gyermekrák Alapítvány non-profit szervezet, semmiféle vállalkozási tevékenységet nem
folytat, Egyedülálló mértékűtámogatásainkat kizárólag a jó szándékú,önzetlen
adományozóink és a személyi jövedelemadójuk L o/o -ról . Alapítványunk részérerendelkezők
segítségéveltudjuk megvalósítani. Ezúton is köszönetet mondunk valamennyi felajánlásért
és adományért

.

Alapítványunk filozófiája szerint nem engedhetjük, hogy a pénz hiánya gyermekéleteket
követlejen. Dolgozunk és ha kell küzdünk, mert a tudomány mai állása szerint a rák
gyermekkorban nagy eredménnyel gyógyítható
!

,,

Mi minden egyes gyermekért addig harcolunk, amíg a szíve dobog,,

A Gyermekrák Alapítvány 2009 -ben létrehozta az Amerikai Egyesült Államokban a Children
Cancer Foundation , lnc . elnevezésű alapítványt, mely Amerikában megkapta az 501 (c) (3)
minősítést . Az Alapítvány azzal a céllal alakult, hogy elősegítse a magyarországi rákos

gyermekek gyógyulási esélyeit, szükség esetén orvosi konzíliumokat, műtéteket
koordináljon. Továbbá, hogy szervezze a szükséges gyógyszerek megszerzését, támogatókat
keressen a magyarországi Gyermekrák Alapítvány részére, konferenciákat szervezzen,
ford ítsa a szükséges levelezéseket.

A

magyarországi Gyermekrák AlapítVány kuratóriumi határozata alapján az amerikai
gyógykezelésekhez anyagi támogatást biztosít. A Children Cancer Foundation irodája

Floridában

és Buffalóban

egy-egy lakásban üzemel

, amiért semmilyen

anyagi

ellenszolgáltatást nem nyújt sem a kinti Children Cancer Foundation, lnc. sem a Gyermekrák
feladatokat
Alapítvány. A Children Cancer Foundation, Inc-nek alkalmazottjai
e

lle nszo lgá

ltatás nélkül végzik.

Fontos me&iegyezni , hogy a Gyermekrák Alapítványnak nem volt, jelenleg sincs semmilyen
ingó semmilyen ingó vagy ingatlan vagyontárgya (lakás, gépkocsi) az Egyesült Államokban és
sehol máshol külföldön.

1.2.

A GYERMEKRÁK ALAPíTVÁNY ADATA|

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

Székhelye: 1084 Budapest, Rákóczi tér 10
Levelezési címe: 1084 Budapest, Rákóczi tér 10

Bírósági bejegyezés kelte: 1997.december 30
Bejegyző határozat száma:

01

/PK/6t321h997 /3

Nyilvánta rtási szár'i.: oI / oL / L5306

Adóigazgatási azonosító szám: 18161007-1-42

statisztikai száma: 18161007-9499-569-01
Az Alapítvány fő tevékenysége: 9499: Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi
tevékenység.

1.3.

FöBB sZERVEZET| VÁLTozÁsoK

A 2011. évi CXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatás (továbbiakban Civil trv.) jelentős mértékben
módosította a civil szervezetek működését és elszámolási rendjét.
1.4. ALAPíTÓ
Az Alapítványnál az alapítói jogokat Tobischka GabrieIla gyakorolja,

1.5. BEFoLYÁs KAPcsoLT VÁLLALKoZÁsoKBAN
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységetnem folytat, vállalkozást nem lrozott létre.

{O.*

*t

1.6 KAPcsoLT VÁLLALKoZÁsoK Az lRÁNYÍTASBAN
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységetnem folytat.

Il. A

számviteli politika alkalmazása

Az Alapítvány a

számviteli törvény

és civil

szervezetekre vonatkozó törvények és
rendelkezések előírásai szerint végzi tevékenységét.Az Alapítvány a számviteli törvénnyel
összhangban kialakította a pénzkezelési, leltározási, eszköz és forrás értékelésiszabályzatait.

Az Alapítvány rögzítette számviteli politikájában, hogy a tevékenységfolytatásának elvéből
kiindulva biztosítani kell a (teljesség, valódiság, világosság, ósszemérés, folytonosság,
következetesség, óvatossá8, bruttó elszámolás, egyedi értékelés,az időbeli elhatárolás, a
tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegességés a költség-hasznos összevetés)
számviteli alapelvek érvényesülését.

A

számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése: Az egyszerűsített éves

beszámoló összeállítása megbízott cég feladata.

Az Alapítvány könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könywitel elvei és szabályai
szerint vezeti.

Az Alapítvány a

tárgyidőszakra az előző beszámolási időszakhoz hasonlóan éves
egyszerűsített beszámolót készít.Az eredmény megállapításának választott módja:

ÖsszkÖltség eljárás. Alapítvány az egyszerűsített éves beszámolót a hivatkozott rendeletnek
megfelelő formában készítiel, de az egyes mérlegsorokat alábontja, hogy az egyéb jelentési

kötelezettségekkel össze lehessen hasonlítani.

Az üzleti év megegyezik a naptári éwel. Jelen egyszerűsített éves beszámoló a 2014.január 12014. december 31. időszakot öleli íel, az egyszerűsített éves beszámoló fordulónapja 2014.

december 31

,

l1.5 M ÉRLEGKÉsZíTÉs
lDőPoNTJA

A mérlegkészítés
időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági

eseményeket, körülmények hatásait

az

egyszerűsített beszámoló tartalmazza. A

mérlegkészítésválasztott időpontja március 31.
l1.6

JELENTŐS

összrcŰ HlBÁK

ÉRTELMEZÉSE

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása,
ha a saját tőke változásai abszolút értékénekegyüttes összege a vizsgált üzleti évre készített
egyszerűsített beszámoló eredeti egyszerűsített mérleg főösszegének a 2%-át, vagy ha a
mérleg főösszeg 2%-a az 1 M Ft -ot nem haladja meg, akkor az 1 M Ft-ot. Ebben az esetben
a

feltárt hibák hatása a tárgyévi egyszerűsített beszámolókban nem a tárgyévi egyszerűsített

beszámolóban nem

a

tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek
módosításaként kerül bemutatására külön oszlopban, minden egyes érintett üzleti évre, A
egyszerűsített beszámolóban a középső oszlopot erre a célra használjuk is. Az
összehason lításokban az ,,előző év ,, értékénekmindig a középső oszloppal korrigált
értékekethasználjuk, hiszen ez ad reális képet.
l1.7. DEVlZÁs TÉTELEK ÉnrÉrrlÉsr

Alkalmazott devizaárfolyam
A külföldi pénzértékreszóló, vagy devizaalapú eszközök és kötelezettségek-kivéve a forintért
vásárolt valutát, devizát -, valamint bevételek és ráfordítások forintértékénekmeghatározása
egységesen az MNB árfolyamán történik.

Fordulónapi devizás átértékelés

A

külföldi pénzértékreszóló eszközök és kötelezettségek

a

fordulónapon mindig

átértékelésrekerül.
l

1.8.

ÉRTÉKCSöKKEN ÉsllrínÁs rszÁtvtonsn

Értékcsökkenési leírás módja

Az

évenkéntelszámolandó értékcsÖkkenésmegtervezése- az egyedi eszköz várható
használata, ebből adódó élettartalma, fizikai avulása, az egyéb körülmények és a tervezett
maradványértékfegyelembevételével- általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének
arányában történik, Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási
módszerrel) történik.

,}.

<

kis értékúeszközök

értékcsökkenési leírása

Az 50 EFt alatti egyedi bekerülési értékkelbíró vagyoni értékűjogok, szellemi termékek,
tárgyi eszközök bekerülési értékea haszná latbavételkor értékcsókkenésileírásként egy
összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenésileírást tervezni nem kell.
Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése
során, ha az eszköz hasznos élettartalma végénvárhatóan realizálható értéke
va

lószínűsíthetően nem haladja meg a 100 E Ft-ot.

Értékcsökkenésileírás változásának hatása
Az értékcsökkenési leírás módjában változások az előző úzleti évhez képest nem történtek

.

Értékcsökkenésmértéke
Az Alapítvány a szoftverek esetében 20%-os a bútorok tekintetében 14,5% -os , gépjárművek
esetén 20%-os leírási kulcsot alkalmaz. A számítógépek bekerülési értékéthárom üzleti

évben egyenlő összegben írja le. Ettől eltérő eszközök esetén egyedileg határozza meg a
leírási kulcsot. Gépjárművek esetén a maradványérték a bekerülési érték20 o/o-a .
l

1.o9. ÉRTÉKVESZTÉSEKELSZÁMoLAsA

Az

értékvesztésekelszámolásának gyakorlata az előző üzleti évhez képest. Eszerint
értékvesztéselszámolására vevőkövetelés esetén akkor kerül sor , ha a könyv szerinti
értékhezképest az egyes tételek esetében a veszteség jellegű különbözet tartós és jelentős.
l

l.

10. ÉRTÉKHELYESBlTÉsEK
ALKALMAZÁSA

Az Alapítvány az értékhelyesbítéslehetőségével nem kíván élni ,, így a egyszerűsített
mérlegben nem értékhelyesbítés,
sem értékelésitartalék nem szerepel.

Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülne aktiválásra az immateriális javak között,
költségként számoldandók el.

azok

l1.12. KlsÉRLET| FEJLEsZTÉs AKT|VÁLASA
Az Alapítvány a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetőségével nem kíván élni , azok

minden esetben a tárgy-időszak költségei között

számolandók el,

Az Alapítvány a jövőbeni kötelezettségekre a tárgyévben céltartalékot

ll.

14, LELTÁRoZÁSl SZABÁLYoK

Az eszkÖzök és források leltározása az általános szabályok szerint történik, a leltározás
szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

A

pénzkezelésa számivteli politikában előírt szabályok 5zerint történik,
szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

a

pénzkezelés

Az egyszerűsített éves beszámoló összeállítása a számviteli törvény, illetve az

egyéb

szervezetek számvitelére vonatkozó rendelet előírásainak megfelelően történt, a törvény
előírásaitól való eltérésreokot adó körülmény nem merült fel.

A

számviteli törvény előírásai szerint az Alapítvány egyszerűsített éves beszámolóját
könywizsgálónak nem kell hitelesíten ie. Ennek ellenére az Alapítvány a beszámolót
könyvvizsgálóva

l

hitelesítteti.

l1.18. ADÓELLENőRZÉsEK

Az adóhatóság a tár8yévben a korábbi évekre vontkozóan adóellenőrzést tartott. Az
adóhatóság határozata szerint az AlapítVány müködésénél mindent kifogástalannak talált.
Az adóhatóságok az adóévet követő öt naptári évben bármikor vizsgálhatják a könyveket és
a nyilvántartásokat és pótlólagos adót és /vagy bírságot állapíthatnak meg. Az Alapítvány
vezetőségének nincs tudomása olyan körülményről, amelyből ilyen címen jelentős
kötelezettsé8 származhatna.
l1.19. TARTALÉKoLÁs

A Gyermekrák Alapítvány pénzeszközeiből 433.153 EFt tartalékol. Ezt az összeget a KoZ

elszámolás alá nem tartozó szja 1%-os felajánlásokból tartalékoltuk az alapító okirat fő
célkitűzéseinekme8valósításához, A személyi jövedelemadó me8határozott részénekaz
adozó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.évi cxxvl. törvény módosítása

következtében

használn

u

ezt az összeget 2015.december

31.

éktalanul fel kell

nk.

v,
:{
<]

I!l.

szAMszAKl ADAToK, EtEMzEsEK

Befektetett eszközök

fedezettsége

A befektetett eszközök

záró állományát a saját tőke teljes egészébenfedezte.

saját tőke változása

A

saját tőke az előző évhez képest 249.I2O EFt-tal, az alaptevékenységből származó
veszteséggel csökkent, A saját tőkén belűl az induló tőke az előző évhez képest nem
Változott.
Saját tőke

2ot3.12.31, 1.022,653 EFt

2ot4.t2,3t

773.533 Eft

Nyitó

állomány

EFt

saiát tőke
lnduló tőke/jegyzett

Növekedése Csökkentés

EFt

EFt

t.o22.6s3

tőke

állomány
EFt

773.s33

100

Tókeváltozás/eredmény 979,750
Lekötött

7árő

100

42.8ot

1.022.551

tartalék

Értékelésita rtalék
Tárgyévi eredmény alaptev 42.803

29L.921

-249.IIa

Tárgyi eredmény vállalkozásból

Tőkeerősség
Az Alapítvány saját tőke aránya az összeg forráson belül a tárgyévben 99.49%, előző évben
99.60% volt, Az Alapítványnak nincs banki hitele vagy kölcsöne.

Kötelezettségek dinamikája
A kötelezettségek az előző évhez képest 90 Eft-tal csökkentek.
pénzeszközök változása
Az Alapítvány pénzeszközei az előző évhez képest 215.014 EFT

-kal csökkentek.

Likvid eszközök

aránya

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök (pénz+követe|ések) aránya az összes eszközön
belül a tárgyévben 88,86% , mígaz előző időszakban 88,80 % volt.

lV. EGYszERŰsírrrr u ÉRlrGHEz KAPcsoLoDó KlEG ÉszíTÉsEK
lV.1. ELozo EVEK MoDoslTAsA
A korábbi (lezárt} évekhez kapcsolódóan a tárgyévben nem történt önellenórzés.

összehasonlítható adatok
Az Alapítvány egyszerűsített éves beszámolójában lévő adatok, az előző év beszámolójának
adataival összehasonlíthatóak.A kiegészítő melléklet struktúrája nem változott.

Tétel átsorolások

A

egyszerűsített mérlegben

az előző üzleti

évhez képest az egyes eszközök

és

kötelezettsé8ek minősítése nem változott.
Értékelésváltozása és annak hatása

Az előző üzleti év egyszerűsített mérlegkészítésénél
alkalmazott értékelésielvek

nem

változtak.

Az Alapítvány a devizás tételeit átértékelte, de ezek hatása nem jelentős.

lV.4. ÉRTÉKVEszTÉsEK
Az Alapítvány az egyszerűsített mérlegben a befektetett pénzügyi eszközökhöz,

értékpapírokhozkapcsolódóan nyilvántartott értékvesztéssem
tárgyévben nem szerepel , ilyen címen visszaírásra nem kerü

készletekhez,

ő üzleti évben, sem a

lV.5. BEFEKTETETT EszKÖZöK
A tárgyévben terven

felüli értékcsökkenési leírás elszámolására nem került sor.

Értékcsökkenésileírás utólagos módosításának hatása
A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására

a

tárgyidőszakban nem

került sor.

üzleti értékleírása
Az Alapítvány egyszerűsített mérlegében üzleti vagy cégértéksem az előző évben, sem
tárgyévben nem szerepel.

Tartósan adott kölcsönök
vá

kapcsolt vállalkozásoknak

llalkozásoknak sem tartós, sem rövidlejáratú adott kölcsönök

A

a

fordulónapon kapcsolt

nincsenek,

A követelésekhez értékvesztéstnem számoltunk el. Az Alapítványnak csak egyéb követelései
vannak,
Egyéb követelések

Az egyéb követelések a túlfizetett szakképzési hozzájárulás 2014-ben még fel nem használt
öss2egei.

Követelések kapcsolt vállalkozásokban
Nincsenek,
Hátrasorolt eszközök

Az egyszerűsített mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír,
amely hátrasorolt kötelezettsé8nek minősül, sem az előző évben, sem a tárgyévben nem
szerepel.

lV.7. l DŐBELl ELHATÁRoLAsoK
Elhatárolt költségek és ráfordítások

Az elhatárolt költségek 34 EFT kózött a következő évet
karbantartási költségek szerepelnek.

internet és

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

lV.8. SAJÁT TŐKE
A saját tőke változása

Az Alapítvány saját tőkéje a tárgyidőszakban csak a tárgyévi egyszerűsített mérleg szerinti
eredmény általVáltozott (Lást a fenti táblázatot )

lV.9. cÉLTARTALÉKoK
Az egyszerűsített mérlegben céltartaléksem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel
,a

körülmények céltartalékképzésétnem indokolták.

lV.

10. KöTELEZETTSÉG EK

Biztosított kötelezettségek

Az egyszerűsített mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogioggal vagy
hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel,

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek

A tárgyévi kötelezettségek között olyan, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott
összegnél nincs.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

2ol3
december 31.

2ot4
december 31.

EFt

EFt

Szállító
Bér és járulék

387

I22

3038

3273

összesen:

3425

3335

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Nincsenek.

Szállítói kötelezettsétek
A szállítói kötelezettség értékefordulónapon 122 EFt.

lV. 11,.

PAssZíV lDőBELl ELHATÁRoLAsoK

Elhatárolt költségek, ráfordítások
A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek, ráfordítások értéke628 EFt.

. EGYSZERŰS

Alapítványunk bevételeinek döntő forrása az 7 %o -os felajánlásokból érkezik. Ez
költségvetési támogatásának minősül, melyről a személyi jövedelemadó meghatározott
részénekaz adóző rendelkezése szerinti felhaszná lásáról szóló 1996. évi CXXVl. törvény
értelmében el kell számolnunk.
2006 és az azt megelőző adóévekről felajánlott és tartalékolt KOZ elszámolás alá nem
tartozó SZJA 1%-os bevételeinek összege : 433.153 EFt.
13KOZ jelentésében tartalékként elszámolt 129,085 EFt-t továbbá a 2014-as felajánlásokból

kapott 72.667 EFt-t, a 2015-es év feladatainak finanszírozására használjuk fel, A teljes
tartalékolt összegre fedezetet nyújtanak a szabad pénzeszközeink.

V. AZ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVrSEREDMÉNY KIMUTATÁSÁUOZ
KAPCSOLODO KlEGESZITESEK

v.7. ELőző Évrr vóoosírÁsn
Nem kerü lt rá sor

V.2. összEHAsoN LíTHATó

ADAíoK

Az Alapítvány eredmény kimutatásában az adatok közvetlenül összehason lítha tók az előző
év megfelelő adataiva l.

Az Alapítvány nem folytat vállalkozást ezért kizárólag egyéb és pénzügyi

Kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételek
Nem volt.
EByéb bevételek

Tárgyévben LI5.746 EFt bevétel érkezett. Az Alapítvány az egyéb bevételek között

tartja

nyilván a kapott adományokat és az 1 % -os felajánlásokból befolyt összegeket. Az lYo-os
felajánlásokkal az előírtak szerint számolunk el az állami adóhatóság felé.
Pénzügyi bevételek
Élve a jogszabály biztosította lehetőségekkel az Alapítvány a szabad pénzeszközeit
távon

-

lekötötte.

-

rövid

Ezek a bevételek a beszámolási időszakban összesen 20.916 EFt , míg az
előző időszakban 56.698 EFt Voltak.

Rendkívüli bevételek
A beszámolási időszakban rendkívüli bevételek elszámolására nem került sor.

V.4.KöLTsÉG Er ÉsRÁroRoírnsor
Kutatás és kísérletifejlesztési tárgyévi költségeí
A tárgyidőszakban kutatási , kísérletifejIesztési költség nem került elszámolásra.

lgénybe vett szolgáltatások
Értéküka tárgyévben 35.053 EFt, míg a megelőző időszakban 68.857 EFt volt.
Egyéb ráfordítások

Értéktika tárgyévben a 3O5.192 EFt volt. Az Alapítvány itt számolja el a közhasznú, illetve
célszerinti tevékenység keretében közvetlenül nyújtott pénzbeli támogatásokat: rendszeres

családtámogatás pénzben és táplálék kiegészítőkben, rendkívüli támogatások
műszervásárlás, orvos rezidens képzéstámogatása, határon túli tevékenységek. Ezekről
részletesen a közhasznúsági mellékletben számolunk be. Értékükaz előző évben 149.978 EFt
volt

.

Rendkívüli ráfordítások
A beszámolási időszakban rendkívüli ráfordítás elszámolására nem került sor,

A tárgyévben - hasonlóan az előző időszakokhoz
tevékenységet, ezért adóalapja sem keletkezett.

-

Az Alapítvány n

Vl. Tájékoztató adatok

V|.1. BESZÁMoLÓ KÉsZíTÉs
Az egyszerűsített éves beszámoló aláírója

egyszerűsített éves beszámolót a kuratórium elnöke Balogh lstván írja alá. Az
egyszerűsített éves beszámolót Pásztor lda Zsuzsanna (regisztrációs száma: 170113 )állította

Az

össze,

Az

Alapítvány

a

beszámolót elektronikus formában megküldi

a

Fővárosi

Törvényszéknek, illetve közzéteszi a www. gvermekrák.hu honlapján is,

Könywizsgálat

A

tárgyévi számviteli beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát

és valódiságát

könywizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könywizsgáló Derzsi György (kamarai
tagsági száma:003131) A könywizsgáló tevékenységétdíjazás ellenében végezte, egyéb
szol8áltatást az Alapítványnak nem nyújtott.
1%- os

jelentés

A

beszámolóval egy időben az Alapítvány közzétette a 2013 év során kapott l%-os
felajánlások 2OL4. évi felhasználását . A törvény által megengedett 35 %-kal (működési
költségek 25o/o + reklám költségek 10% ) szemben csupán a teljes felhasználás !6,50/o -át
teszik ki a működési és reklám költségek.
A kapott felajánlósokat ez úton is köszőnjük

!

Vezető tisztsétviselők díjazása

A

és felügyelő

bizottság tagjai kaphatnak tiszteletdúat.A tárgyévben
tiszteletdíjban részesült 5 fő. A tiszteletdíjak összege 9.998 EFt ( ez az előző időszakban
kuratórium

9.749 EFt volt. ) ami a törvényben előírt járulékok és adók levonása után nettó 6.728 EFt
értékbenkerült részükre kifizetésre.

V|.3. BÉR ÉsnrszÁvaDAToK
Létszámadatok

A tárgyévben fogla lkoztatottak létszáma 6 fő volt . Részükre számfejtett juttatásokból az
adók és járulékok levonása után 10.650 EFt -ban került kifizetésre. Ezek közül állományban 6
fő volt.

A tárgyévben egyéb személyi jellegű kifizetések az a lábbi jogcímeken
költ5é8térítés,illetve béren kívüli juttatások, Ezek értékeössz
tárgyévben.

asl
a4 ,.
EFt 1
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Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

A

tevékenységjellegéből adódóan az Alapítvány nem termel és nem tárol veszélyes
hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok nincsenek.

Környezetvédelemi céltartalékok

A környezetvédelmi

kötelezettségek,

a környezet védelemétszolgáló jövőbeni költségek

fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalékképzésnem történt.
Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

Az Alapítvány a kótelezettsé8ek között

ki nem mutatott környezetvédelmi helyreállítási

kötelezettsége nincs.

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése
elegendő
a megbízható és valós összképnek az egyszerűsített mérlegben, eredmény kimutatásban

történő bemutatásához.

Budapest, 2015. május 06.

Melléklet 3db

Gyermekrák Alapítvány

1.számú melléklet

Beszá molási ldőszak 2074.0L.O1,-2O74.72.37

Eszközök

Előző év

megosztása

Befektetett eszközök

77 377

1,

céltartalék
Kötelezettségek összesen

t]4,z3

66 968

8,61

17423

91,38

101,48

24 75o

2,4t

34

0,01

o,41

100,00

75,77

377

026 o7a

100,00

777 496

Előző év

Tárgyév

lndex

%

L 022 653

99,67

773 533

0,00
3

4?5

0,33
0

éven belüli

3 425

passzív időbeli elhatárolások

Buda pest,2015-05-06

8,61

7Io 494

Ebből: éven túli

Aktívák összesen

66 968

7,54

Források megosztása
Saját tőke

,54

90,05

77

Foróeszközök
Aktív időbeli elhatárolások

7

923 951

Ebből: tórgyí eszközök

Aktívák összesen

lndex

Tárgyév
%

7 026

o7a

3 335

0,oo

0

0,33

0
100,00

99,49

99,82

0,00

0,00

0,43

130,30

0

o

3 335

0

130

67a

0,08

777 496

100,00

0
75,77

Gyermekrák Alapítvány
Beszámolási időszak 2O1 4.01 .01 -201 4.12.31

2.

számú melléklet

pénzügvi. vagyoni helyzetet iellemzö mutatók
Bázis éVre

Beíektetett eszközök

aránya

Beíeketett eszkőzök X 10o

lndex

2013, 12. 31.

Tárgy évre
2014. 12. 31.

7,54ó/ó

8,61%

,1,14,19"/"

s2,46"/.

91,39o/o

98,84"/"

99,67"/"

99,49%

99,81./"

=

ósszes eszköz

Forgóeszközök
Fordóeszkózók+aktív

aránya

=

idöbeli elhatárolás X 1 00

összes eszkóz

Tőkeerősség (saját tőke aránya)
saiát tóke
Méleg föósszege

=

Tőkemultiplikátor=
,l00,33%

összes eszköz

100,5,1%

,lo0,17o/o

saját tóke

Kötelezettségek aránya
Kőtelezettséoek X 100

=

Mabg főösszeg

Befektetett eszközök

íedezete =

saiát tóke X 100
Beíektetett eszközők

0,33%

1321,65%

1

o,43%

130,30%

155,08%

a7

39yo

Eladósodottság íoka
Kötelezettséaek X 100

0,33%

o,43o/o

130,30%

26976,671ó

21304,17o/.

7a,97o/o

26633,69%

2o716,25oh

77,781o

26383,o4ó/"

20647,83ó/ó

78,26"/"

ósszes eszköz

Likviditási mutató

l. =

x 10o
Rövi d lejáratú kóte lezetts ége k

Foroóeszkőzök

Likviditási mutató ll.

=

Forqóes zkőzök - készlete k
Rővi d lej áratú kőtelezettsége k

Likviditási mutató lll.

pénzeszkőzök

=

Hővid lejára j kötelezetEégek

Budapest,2015-05-06
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Dezsi és Wernitzer Kft. kamarai tag könywizsgáIó társaság

FÜGGETLEN KÖNYWIZSGÁLÓl JELENTÉS
a

2014, üzletiévről

GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET
kuratóriuma és az alapító részére
1084 Budapest, Rákóczi tér 10.

Budapest,20'l5-03-31

Fü

/

ggetlen könywizsgálói

jelentés

Címzett: GYERMEKRAK ALAPÍTVÁNY
A Gyermekrák Alapítvány Alapítója
és a kuratórium részére

Elvégeztem a Gyermekrák Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet (továbbiakban: az A|apitvány) me||ékelt
2014. december 31-i mérlegének valamint közhasznúsági jelentésének - együtt pénzügyi kimutatása könywizsgálatát,

Mérleg főösszeg 777.496 EFl,
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -249,,l

1

8

EFt, (veszteség)

A vezetőség felelőssége

pénzügyi kimutatás a magyar számviteli törvény szempontjából releváns követelményeivel összhangban
történó elkészítéseés vaIós bemutatása, valamint az olyan belső kontrollért, ameIyet a vezetés szükségesnek tart
ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő |ényeges hibás ál|ításoktól mentes pénzügyi
kimutatás elkészítése.

A

A könywizsgáló

A

felelőssége

a

pénzügyi kimutatás véleményezéseaz elvégzett könyvvizsgálatunk alapján,
íelelósségünk
Könywizsgálatunkat a Nemzetközi Könywizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre, Ezek a
standardok megkövetelik, hogy megfe|eljünk az etikai követelményeknek, va|amint hogy a könywizsgálatoi úgy
tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk anól, hogy a pénzügyi kimutatás nem

mi

tartaImaz |ényeges hibás á|lításokat.

A

könyvvizsgá|at magában fog|alja olyan e|járások végrehajtását, amelyek cé|ja könywizsgálati bizonyítékot
szerezni a pénzügyi kimutatásban szerep|ő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a
pénzügyi kimutatás akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításai kockázatainak fe|mérésétis, a
könywizsgáló megítélésétőlfüggnek, A kockázatok i|yen felmérésekor a könywizsgáló a pénzügyi kimutatás
gazdálkodó egység általi elkészítéseés valós bemutatása szempontjábó| releváns belső kontro||t azért mérlegeli,
hogy olyan könywizsgálati

eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között

megfelelőek, de nem

azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mond.jon.

A könywizsgáIat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és az ügyvezetés
által készített számviteli becslések, ha vannak ilyenek, ésszerűségének,valamint a pénzügyi kimutatások átfogó
prezentálásának értékelését.

,/
/

Meggyőződésünk, hogy

a

megszezett könywizsgálati bizonyítéke|egendő

és megfelelő

alapot

nyújt

XOnyvvizsgá|öi véleményünk megadásához,

Záradék (vélemény)
Vé|eményünk szerint a pénzügyi kimutatás minden lényeges szempontból valósan mutatja be a

GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET
20'14. december 31-i

pénzügyi helyzetét, a közhasznúságijelentés a magyar jogszabá|yok szempontjából releváns követelményeivel

összhangban,
Budapest,201!

,31,D

& tt, Kf,.

1134 Bp., Angyalföldi

út 37,

cg.: 01-09-071959
,.105J§316-2_11
., .jiljai]üc5-o1 335444

Ez a ielenté§ a fenl nevezett cég tárgyévi egyszerúsitett éves besámolö]'ának elválasáhatatlan része.
A Könyvvizsgálói Záradék bármely manipulációja, vagyvalótlan adatokkalegyütt történó fulhasználása a záladékot érvényteleníti és
töívénye§§égi íelügyeleti eljáást Vonhat maga után
I

