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1. A gazdá|kodó bemulatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A Gyermekák Alapitvany 1,997. évben alakult. Létrehoásának célj4 hogy az erőforrások
fe.jlesáésével, bóvítésével, a múködés optimaliálásával a piaci részesedés növekedjen, a
jövedelmezóség megfelelő szinó leryen, a vagyon gyarapodjon, ezáltal létrehozhasson egy
gyemekkorúak rákbetegségét gyógyító intézmén}t, mely kiemelkedően magas színvonalú 5/ós/ító
kózpontként segithetn€ a daganatos és vérképószervi megbetegedésben szenvedő gyermek-betegek
diagnóZisának és kezelésálek, valamint rehabilitáciojának i,árgyi és személl feltételeinek
bilosíiásában. A kórház megltlósulásáig kiemelt cél a kóIházak támogatás4 plevenció, szupportív
tenipia.

1.2. Telephelyek, fi óktelepek

A Gyermekrák Alapítvány a beszámolási idószakban székhelyén kívül más, magyarországi telephelyen,
is végzett lendszeres gazdasági tevékenységet. A telephely címe: 1084 Budapest, Rikóczi tér 10. AZ
alapítvánraak 2007 decemberében sikerült megvás|áIolnia a telephelyét az öDkoímitrJyzattól, igy 2009
januáíjától széLüelyet is víItoztatott, az eddigi telepbely lett a székhely.

1.3, Beszámoló nyilvánossága

A számviteli be§Zámoló és az ahlroz kapcsolódó kiegészíó információk, jelentések a j ogszabályok által
elóírt nyilvánossá8on alapján a telephelyen és az intemeten is megtekinthetók. A t€leph§ly pontos címei
1084 Budapesi, Rákócá ter 10. A beszáúolót ta aLmazó hoílap: wli,w.gyermekak,hu

1.4. A vállalkozás fo§tatása
Az Alapítyiny vállaikozási tevékenységet nem fol}tat, a m&Iegkószítés napjáig a szervezeti célok
megvalósításának ellentmondó tény€ző, körülmény nem állt fenn, a Gyermehák Alapítvány a beláüaió
jövóben is feon tudja tartani működósót, fol}tatni tudja tevékenységét, 20|2 évben yéLíba|ó M adó
mértékekjelentős csökkenése miatt a szervezeti célok megvalósításáúá üsszaesés.

1.5. Alkalmazott számviteli szabályok
Jelen beszámoló a hatályos magyaj sámviteli elóír.isok szerint került összeállíásra, a törvény
elóíftásaitól való €ltérésre okot adó körülínény nem merült fel,

2. A számviteü oolitika alkalmazása

2.1. A könywezetés módja
A Gyermekák Alapítvány könweit magyar nyelven, a kettős kön}Tvitel elvei és szabáyai szeánt
vezeti, A számviteli információ§ rendszpr kialakíása és működtetése, a beszámoió összeállítása
megbíZott kiilső szolgáltató f€ladata, A számviteli szolgáltatást nyijtó szeméIy fóbb adatai az alábbiak:
vez€tő kön}.velő Köteles Margit bejegyzett köí},1,.vizsgál,ó, igazolvémy szárí] 005087, cég neve: chance-
Audit Kff, adószím 120190],6-2-7I.

2.2, Könywezeté§ pénzn€me

A könyvek v€zetés€ magyar forintban történik, a beszímolóban 
^z 

adatok eltéró jelölés hiányábarr ezer
forintban kerülnek feliiintetésíe.
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2.3. A beszámoló elkészítéséért felelós
A beszámoló elkészítésével, a sziámüteü feladatok iranltá§ával megbíZoit szeméiy bejegyzett
könyvYizsgáló képesítéssel bfu, a tevékenység ellátisifua jogosító eígedéllyel (igazolváDnyal)
rendelk€Zik, Abeszámoló elkészítésát felelós személy neve, címe, regiszhálási száma: Köteles Margit,
2821. cyermely Tatai út 15-17, könywizsgálói igazolvány száma: 005087.

2.4. Könylwizsgálat
A Gyermekrrák Alapítvány l€gióbb iíányító szervének döntése ért§lmében a társ/éü beszámoló
szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát kön),,Vvizsgáló ellenőriáe. A beszámolót hit€lesíó
könyvvizsgá]ó megbíZá§ának jellemzői, nev€, könywizsgálói igazolvíny száma: Derzsi György,
003t31.

2.5. Beszámoló formája és típusa
A Gyermekák Alapítvány a társ/időszaka az elöző ijzleti évhez hasorrlóan es/szerűsített éves
beszámolót késát a kettős kön}.Witelt vezetó egyéb szervezetek mérlege szeriít.

Az eredmény megállapiLi§ínak választott módj a az előző ij'zleti é,rhezhasonlóan az eryszenűsitett éves
besámoló, a kettős kön},Witelt v€zető egyéb sz€rvezetek eledmény-kimutatása alapján,

A magyar számviteli szabályok szeriDt jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került
összeállításra. Ezen elóirás alapján a mag}ar és az anól forditott idegen nyelvű szöveg eltérő
értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az inányadó,

2.6. ijz|eti év

Jelen beszámoló a 201l. jarruár 01. - 20t1, decembff 31. időszakot öleli fel, a mórl€g készít€§
lordulónapja 2012. úilcius 3 1 ,

2.7. Jelentós összegú hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül aZ üzieti évben feltláít, es/ üzleti évre vonatkozó hibák hatás4 ha a saját
tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti
mérleg fóösszegének 2yo-áí, vagy M 500 millió Frot meghaladja. Ebben az esetben a feltáJt hiblák
hatása a táIgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előzó évek
módosítá§akéDt k€íül bemuiatá$a.2011. évet érintően a szakképzési hozzájárulás tekintetében kedlt
örcll€nőíz ésle sor,

2.8, Lényeges hibák értelmezése

A m€gbíáató és valós kép§t lényegesen befolyásoló hiblíknak minősüln€k a feltárt hibl& ha összevont
és göngyölített hatásukra a f€ltlárás évét megelózó üzleti év mérl€gében kimutatott sa.ját tóke l€galább
20o/o-kalúltozik.Ilyen hiba feltírására 20t1, évben em kelült sor,

2.9. Ismételt közzélétel alkalmazá§a
A megbíáató és valós képet lényegesen befotyásoló, j elentős össze8ű hibák feltirása egyben lényeges
hibák i§, aktor a feltánás évét rnegelóző iizleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok
bemutatá§ival, a módosítások kiemelésével a tárryévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten
közzé kell tenni, A hibák egyes üzleti évekre gFkololt hatását ebben az esetben a tiárgyévi beszimoló
kiegészitő mellékletébeD kell bemutatni, IlyeD mértéló lényeges hiba íem töItént.

:ffi§&árAapítv.i.Dyr, r:,].

=;=€:-
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2.10. Jelentós összegú különbözetek értelmezése
Amennyiben a számviteli politika rnás rcsze eltérően nem rcndelkezik, úgy az egyes tételek esetében
j§lentős összegnek összességében a mérleg fóösszeg 2%-át meghaladó össze8 minősül. A fogalom
alkahr'azéFia az előző nzleti évhez képest nem változott.

2,11, Jelentó§ ö§szhatá§ értelm€Zé§e

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, ús/ a tételenként nem je]entős
kiilönböz€teket is figyelembe kell venni, ha a kiilönbözetek össáatása által a mérleg- vagy eredmény-
kimutatlás sor mértéke a saját tók€ 20%-át úeghaladó értékben változik. A fogalom alkalnazása az
előző üzleti évhez képest nem valtozoti,

2.72. Devizás tételek értékelése

Alkalmazott devizaárfolyam

A kiilíiildi pénzértéke szóIó, yagy óe.;lzaalap|1, eszközök és kötelezettségek _ kivéve a forintért vásárolt
valutát, deviát -, valamint bevételek és náfoldítások fodntértékéDek meghatározása egységeseD a MNB
által meghidetett közepfufolyam alapján t&ienik.

Devizá§ értékelé§ változá§a

A devizás iételek értékelése az MNB álial meghirdetett középárfol1am alkataazásával történik.

Fordulónapi devizá§ átértékelé§

A kiílíijldi pénzértéke szóló eszközök és kötelezettségek a fordulónapon akkor kerülnek átértékelésrc,
ha a mér]eg fordulónapi érékelésből eredő kiilönbözet eszközöke, forrrisokra és eredményre gyakololt
halasa fökön),\ i tételenkénl forgal]3al mulal.

2.13. Értékcsökkelési leirás elszámolása

É,rtékcsökkenési leírá§ módja

Az évenként elszámolandó &tékcsöktenés úegterv€zése - az §s/€di eszköz várható hasmálata, ebből
adódó élettariama, fizitai és erkólcsi alulása, az egyéb köd]métryek és a tervezett nxamdványérték
figyelembevételével - iltalábaí a2 eszköz bekedlési (brottó) eltékenek anányában töIténik, AZ
értékcsökkenési leíná§ elszámolása időarr{nyosan (lineáris leírási módszgrel) történik.

Értékcsökkené§ el§zámolásának gyakorisága

Az értékcsök*enesi leíná§ elszlámolására _ mind a íókön},vben, mind a kapcsolódó analitikíkban - üzleii
évenként legalább egy alkalorrunal keíül sor, kvéve a kivezetett eszközök teív szednti töítéü
&tékcsöktenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül, Terven felü]i &tékcsökkenési leírás
elszámolás az aá megalapozó eseménnyel egyidejűleg va8y a foldulónapi éItékelés keleiében történik.

I(is értékú eszközök értékc§ökkené§i leírása

A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értéL*el bíró vagyoni értékújogok, szellemi termékek, tárgyi
eszközök bekerülési &téke a használatbavételkor értékcsökkeíési leíriáskéít egy összegben
elszi4molásra keriil.

Nem jelentós maradvályérték

A mamdványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ba az
eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realiálható értéke valószinűsíthetően 2010,01,01.-től nem
haladja meg a 12,000 e Ft-ot.

Terven felüli értékc§ökkenés elszámolása

Tervea felüü éfiékcsök}enési leíriás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték aktoI haladja
meg jelentós€n a piaci átéket, ha az eryes tételek esetében a kiilönbözet meghaladja a 1 000 e Ft_ot.
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Éflékcsökkenési leirá§ el§zámolásának változá§a

Az &tékcsökkenési leírás elszámolásáíak módjában, az alkalnazott eljfufuokban a jogszabályi
változásokon tul további változások az előző iizleíi évhez képest a maIa&nányérték és a piaci &ték
változása t§kintetébed nem történt.

2.14. Ertékve§zté§ek elszámolása

Ertélcvesztés el§zámolására - az €lőzó üzleti évhez hasonlóan - akkor keriil soI, ha a könyv szeIinti
értékhez kepest az egyes tételek esetében a ve§zteség-jellegű különbözet taltós ésj§lentós. Jelentősnek
minósül a 1000 e Ft-ot meghaladó kiilönbözet.

2.15. Vis§zairások alkalmazása

A terveí feliili áíékcsókkenési leínás és az elszámoli &tékvesáések visszaírása az általános szabályok
s7erini töíténik.

2.16. Értékhelye§bíté§ek alkálmazása

A Gyermekák Alapítvány az értékhelyesbi€s lehetőségével nem kívián élai, így a mérlegben sem

értékhelyesbítés, s€m érték,helyesbités értékelési tartalékanem szercpel.

2,17. Valós értéken történó értékelés

A Gyermeknák Alapítvlány a valós értéken történő értékelés lehetőségév€l n€m kiván élni, is/ a
ú&legben sem értékelé§i kiilönbözet, sem valós értékelés &tékelési tartaléka nem szerepel, az

eredmény-kimutatás értékelési kiilönbözetet nem taItalnaz,

2.18, Alapítás-átszervezés költségei

Az alapítás-átszervezés köItségei nem kerülqek akiiválásÉ az irrrúateriális j avak között, azok - az előző
űZleti évhez hasonlóan - a tárgyidószakban költségként számolandók el, Eddig az Alapitványnak ilyen
költsége nem merült fel,

2.19. Vásárolt készletek értékelése

A vásárolt készletek a méílegben - M előző iz|eli évhez hasonlóan - a FlIo módszerrel megállapított
áronjelerrnek meg. Az értékelés során úry kell eljámi, hogy a leltárban szereplö készleteket a legutóbbi

beszeizések egységárain kell számba venni, feltél€lezve, hogy mindig a legkorábban beszeízett

készletek kerültek elsőként felhasmálásra, A vásárolt és adományozott készleteknél eá kiilön-kiilöo
keíüt megállapítá§ra.

2.20. Céltartalék-képzés szabályai

A Gyemekiit Alapíivány gal€úciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a vfuható, jelentós,

idószakonként ismétlődó jövőbeni költségeke céltartalékot az általfuos szabályok szerint képez. 201 1,

élben képzésére nem volt szükég,

2.21, Ki nem emelt tételek értékelé§e

Az előzőekben ki nem emelt méIlegtételek az általlínos szabályok szerint keriiltek éítékeiésre, az
&tékelésben ajog§zabáM vá]tozásokon tű módosítás .lem történt,

2.22. Számviteli politika más változásai

A szímüteli politita más, meghatámzó elemeiben a jogszabályi változásokon til jelentős módosítás
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2.23. Leltározási §zabályok
Az eszközök és lorrások leltlíIozása aZ eszközök és fomások leltárkésátési szabálrzata szeíi]]t, az
álta]ános §zabályoknak megfelelően történik, a leltittozás szabályai az előző tlzi€tl évhez kep€st nem
váltoáak.

2,24. Pénzkezelé§i szabályok
A péDzkezelés a számYiteli politika reszét képező §lóifi pénzkezelési szabál}zat szerint történik,

2.25. Önköltségszámítás szabályai
vállalkozási tevékenység hiányában a Gyermekrik AlapítváDy aZ önköltségszámítás reídjet nem
szabályozta, Az ön}óltség meghatározása az általános szabáyok szerint, utókaflGlációval töIténik.

2.26. sajátos tevékeny§éggel kapc§olatos toYábbi információk

A Gyeníekák Alapítvány tevékenysége alapján más jogszabáIy által további, a sajátos tevékenységgel
kapcsolatos infomációk közlésére íem kötelezett,

3- Elemzések

3.1. Adatok változása

Mérlegadatok váltoása

Tárgyidószak

02.

03

08.

09,

01.

07.

10.

]]

12-

t3,

l5,

l6.

17

l9,

08R

000
1,06

0,93

0.00

0,00

0,00l8.

IL Hosszj t€iá.tbi köt€leettségek

7L313

817.192 867,915

c, A|!l! idóbeli elhaiáJoliá,sok

EsZKoZoK (AKTiVAK) osszESEN

ll, Jegyz€t! de még be lem fizetetl tóke.(-)

901.406

Cyeímelaák Alapirváíy

;=i--,
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A táblázat d mérlegadalok !állozásá mutarja bc a nérlcg Sz.rkezelén€k mc8fclelóen, A változi§ kifejezhe!ó éIlékben,
százalékbm, va§ mindkettóben.

Eredmény-kimutaíi§ adatainak változá§a

FoR&ÁSoK (PASSZVÁK) óSsZEsEN

MÉRrEc SZERrNT] EREDMÉNY

906-185 947 -596

,66.619 40,158

0,21

1,05

0,00

].21

0,10

0

0,79

0,35

0,00

088
0,ó1

C,

x,

vl,

vn,

0s8

lx.

A iábliáZat az dedmey-kimDtatá§ sdátainak váltoá§át mutaija be M úednffy_kimúatá§ szerkezetének me8iel€]óen. A
változás kifejezhetó éítékben. szúalékbalr va8ymindkettóben.

3,2. Eszközök és forrá§ok ö§szetét€le

Eszközök ö§sz€tétele é§ annak változása

Tár&yidószak
(v")

7.61

Irnmateriális javak

Tárgyi eszkőzök

0.0g

8,87 7.52

Akti\á]t 9jál lei.]eritmtryek meke

AnyaeiellePú ráforditások

személyi j€llegú rrrfolditások 3,7 o24

-119.026
pén nifli mirvelerek hevéle]ei

PEN7I]cYI MI]\,T,LF.]-F( FnFDMFNYF

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

ADóZÁS ELóITI 8REDMÉNY

ADOZOTT EREDMENY

Kiegészítölnelléklet§i,emlekrákAlapítvárry,§
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Bef€kete.t péúZiigJ,i eszkijzók

Kesdetek

I.övetelés€k

ÉItékpapnok

J€gyzett tóke

J€gyzet! d€ be n€m fiz€t€tt tóke

Tóketa]talék

Erednénytalt lék

l€kötött taTíalék

É.ték"lé"i t ,t lék

Meíl€g szerhti €redmeny

Hátrasoíolt k6t€lezettsé

Röud lejfuahi kötelez€trségek

A ábláal a fmrsk megoszlá§át es rBzfuínyuit mutala be mindkét éue.

3.3. Vagyoni helyzet

Befektetett e§zkiiók íedezefts€e

0,00

1

1.31

0,0ó

88_84

00

A táblázat az €szközök megoszlását ,* resaályaii mutatja be nindk€t éue.

Források ó§§zetétele é§ annak változá§a

1

95_15

0,00

0,00

0,00

0,00

0.30

lmnate.iífu javak



-8_

B€fekletet! pénzügyi eszközök

Forgóeszközök

00

4
készlerek 1,33

1,3]

Értékpapírok

Aktív idóbeli elhatárolások

ESZKOZOK OSSZESEN

3.4. Likviditás és íizetőképesség
pénz€szközök változá§a

A penzeszközök állomráaya 43,288 e Ft értékkel 5,4 %-kal növekedett,

]0

89_38

100.60

A muátó azt fejezi ki, hosr' a sajál ióke milye! nértókben fedezi a befeketetl eszközók záJó állom yát ú előzó évben éS a
!írgyévben, N€m számitható, ha a Saját tőke negativ. vagy báímeiyik tén)ezó nul]a. Ajelen eset azt n1ulaüa. hogy a saját lókét
u eszközök értéke minimáli§an meghalad]4 a kú]ónbózetct e idegen ióke fedezi( róvid lejáJalú kótele2ettsée és a pNsziv
idóbeli elhatárolís öszege),

Készletek fedezettsége

A készletek finansziroására az elóző évben 6,486,58 %-ban, a ifugyévben'7 .535.'/2 oÁ-ban 
^ 

saját tőke
nyújtott fedezeiei,

A mutaló azt fejezi ki, ho8y a saját tóke nilyen mértékben f€dezi a készletek záró á]lom]ínyát ú elózö évben és a tárgyélben,
Nem számitható, ha a saj ár tóke negatív, vas,, bárnelyik !ényezó nulla,

saját tóke változá§a

A saját tóke az előzó évhez képest 40,158 e Ft &tékl(el, 1,05 %-kal növekedett, A saját tőkén belül a
jegyzett tőke az előzó évhez képest nem változott,

Ez a mutató azt fejezi ki. hogy a saját tóke u elózó óvró1 a tálg/évle hog} váttozoÉ ezen be]ü] a vál6z kitér ajegyzetr úk€

Tőkeeró§§ég

A Gyerm€kák Alapítvány saját tók§ aránya az összes fotáson belül az előző évb€n 99,48 %, a
tfugyévben 99.40 %, a gazdálkodó tőkeeróssége némileg csökkent, az elöző évi negatív eredmény
hatáSala.

A mltaló a saját tóke és az össz€s foí€s mányát fejezi ki, Nem szánílható, ha bármellik tény€zó null4 vagy n€gatjv,

Tőke§z€rkez€ti mutató
A kötelezettségek az előzó évben a saját tőke 0.30 yo-át, a tárgyévben 0,5ó %-át iették ki, A
íőkeszerkezet az előz6 évhez képest némileg a külsó foirások felé tolódott el,

A muíató a saját ióke és a kóie]ezettségek aíányát fejezi ki a elóző éwe éS a tár8yéte, Nem számftharó, ha a Sají1 tóke
negalív. vagy benelyik íén}qó nulla,

Köt€lez€tt§égek dinamikija
A Gy€rmekrák Alapitvány kötelezettségei az előzö évhez képest 2.607 e Ft értéL*el, 97,13 %-kJ1
növekedtek, a beérkező de mé8 fel nem hasmált névre szóló adomány miatt.

A fuutátó a kötelezetlsé8ek alakulósát fEeá ki, üon be]ül a röüd lejinaó kötelgzetfs*ek aimyának alakulását, Nem
száeitható, ha a köte]ezettségek áltommya bámelyik ryb€n nulla.

1

;=éz'

Gyermekák Alapítvány Kiésészíó mé1lókl6'
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A úuiató a páu eszköák váalékos és absalút változísát fejezi ki u eló?ó évhez kéPest. o/Gos viltozás nm sámithátó. ha a
P€n^s*özók álónánya bá,nelyik évbfl nulla, vagy nega|iq

Likviditási g/orsráta
A lövid tá\,u likviditást jelleínzó likvidit{si s/orsráta (a követeléseh az ertékpapírok, a péíZe§zközök
e§/üttes értékének a rövid lejárahi kötel€zettségekhez viszonyított aíánya) értéke az előző évben 299,28
a tárgyévben 161.63 volt, A gazd.álkod.ís rövid táMj finansározása biáosított,

A Butaló a kóváelések, értékpápírok é§ !áz6^ózők €8yütts ósszegének a röüd lejáFtu kótel%ttsé8ekhez üszonltot!
arányát íejezi ki ú elózö évro és a tárgyévrc. Nen szímítható, ha a rövid lejáraní kótelezetbégek ósszege nulla-

Hos§zú távú likviditás
A hossá lálu likviditási nita (a forgóe§zközöknek a kötelezettségekhez ,riszonyítolt aíáfrya) az előző
évben 304,46 a tláIgyévb€n 163,99 volt, A gazdá]kodrá§ hosszi tá\,rl finanszíIozása biztosítoti,
A mutató a forgówközók enékmek a köt€lezettsé8ekhez viszonyitott ará,yát fej@i ki z elózö évre és a t]ár8yéúe, Nm
sámitható, ha a kötelezertségek ó§zeg. nulla

Kötelezett§égek és kinnlevőség
A kinnlevőség realizáásával, illetve anélkiil is a kötelezettségek 1 00 %-a teü€síthetők (234,28 ).

A mutaó an fejeá ki, ho8], ha a 8@űIkodó az ó§sz€s kinnlevóségét realizá]ná, akkor kótelezettségeinek mekkora hányadát
tudná teljsitoi a táí8yéü adatok alápján, Nm s2ímiüató, ha a köielezéttségek állománF nulla

Kötelez€ttségek é§ likvid €§zközök
A fordulónapon a lilrwid €szközök (követeléseIq &tékpapírok, pénzeszközök) teljes m&tékben fedeáék
a köt§lezettségeket (161,53).

A mutató út feje' ki, hory a liküd 6^özók 5 tá.8yévbm úilye óányban fedeák a köt€lúettsé8eket, N@ számiüató, ha a
kötel€zertségek álomán}á nulla

3.5. Jövedelmezóség

Bevétel alakulása
A gazd.álkodó összes, teües naptlári évre számítoíl beyaek az előző éyben 369.464 e Ft, a téígyéyben
342.938 e Ft volt. Az összes bevétel az előó évhez képest 53,927 e Ft éItéL*el, 13,59 %- kal csök*ent.
Ebból a vállalkozókól kapott adonány és az Szjal%,os felajránlások összege játszik döntő szerep€t.

A nutátó ú ö$zes bevétel (árbevéiel. e8yéb bevételek, pénzüs/i núveletek bevételei, rcndkívüli bwételek) évesiteB adaiának
ábszolút é3 §zázalékos vátozásit mltaua b€, A száalékos változás nem számlüa|ó, ha @ elóó évi adat nu]la

vagyonarányo§ adózott er€dmény EoA)
AZ adózott eredmény, veszleség az előző éyben a mérlegíőösszeg -7,3ó %-át, a tfugyévben a nyereség a
méíIegfőósszeg 4 ,24 yo-át tesn 1<I.

A mutató a2 adózott ü§dmény é3 a mérlegióössz€g arányát fe.j€zi ki az elöző éyle és a tárgyévre, N€m számltható. ha
valanelyik tétryezó nulla vagy negatív.

Jes/zett tőke arányos sdózott eredmóny
Az adózott eredmény és ajeryzett tőke aíánya (ajes,zett tőke hozama) aZ elöző évben veszteség miatt
C66,679 e Ft) hozam nem volt, a tárgyévben a nyeleség miatt a hozam 40.158 % volt.

A murató az adózot! oredmény és a.j€g/zett tók€ eányí1 fejezi ki az elóó évre és a társ/évre. Nem sámíüató, ha valamelyik
iényezó nulla vas/ negalív,

Saját tőke arányos adózott eredmény (RoE)
Az adózott €rcdmény és a saját töke anánya az előző évben vesáeség miatí -7,40 ya, tíEeyéNben 4.26 yo

volt' 
=#e=-

,.::, §l9césá§a9l,!é_k!ali



-10_

A mulató e adózott tredmmy és a saját tóke eányát lejeá ki u elózó évre és a társ/évre, Nem számlthaió_ ha a saját tóke

Beyéte| arányo§ adózott eredmény
Az összes b€vétel minden ezet foílnt]áfi Az előző évben-16,80 Ft adózott ercdmény /vesáeség/jutott, a
tárgyévben l1,71 Ft.

A mutató aá lejeá ki. holy ú öszs bevételnek mekkoÉ eredmélyhányada volt u elózó évben és a tiir§/évben. Nem
számiüató, ha & öszs bevétel nulla-

Bef€ktet€tt e§zk6zök hatékony§ága

A b§f§ket€tt §szközök nettó átékének minden ezer folintié§a az előző évben _820,04 e Ft adózott
eredmény, vesáeség jutott, a tírgyévben adózott eledmény, nyereség 55ó,44.- e Ft.

A mutató u €rer forint értékú befeketeti eszközr€ juló adózott eredmeny alakullMt mutalja be az elóó évben és a
tár§€vb , Nm szímíthatÓ, ha a befektetett eszközök atéké nulla

Az é|ómünka hatékony§ága

Ezer forint személyi jellegű ráfordíiisra jutó adózott eredmény aZ előző évben veszteség niatt _

1 .790.52 e Fí, a tÁrgyévben 899,36 e Ft volt.

A mutató 62 ezer fo.jnt személyi jelle8ú ráfoldirásra jutó adózott eredmény ala*ulását mutatja be az elózó ,ávben s a
tár8yévben. Nen gánitjuk' ha a sz€mélyijellegú áfoídítások átéke nulla

Egy napra jutó bevétel

A működés egy naptfui napjárajutó bevétel az §lőá évben 1087 e Ft, a táIgyévb€n 939 e Ft volt.

A mutaió u idószak €s/ naptári napjáía átlagosújutó bevet€lt mutatja be u elózö évre és a társ/évre,

A mérleg §z€rinti eredmény dinamik íja
A mérleg szerinti eredmény 

^z 
előzó évben vesáeség miatt -ó6.679 eFt, a tárgyévben 40.158 e Ftvolt,

Az elózó évhez képe§t a mé.leg szerinti eledmény jelentősen növekedett a úfoldítások csöL4@nése
miatt.

A mutató a mérle8 szsinti eredmény elózó évi és tár§/évi adatá! onnak alakulásál mutatja be,

4. MérleEhez kaDcsolódó kiegé§zíté§ek

4.1. Elóző évek módositása

A koíábbi (lezári) éveláez kapcsolódóan a tárgj.évben ellenőrzé§, önellenórzés íem volt.

4.2. Összehasonlíthatóság

össze nem hasonlítható adatok

A Gyermeklik Alapítvány méIlegében az aalaiok _ ajogszabáIyi változások rniatti átrendezéseken nil -
össz§hasonlíthatók az előzö ijzleti év megfelelő adatával,

Tétel átsorolá§ok

A mérlegben az előző ijzlgn évhez képest _ a jogszablíll változások miatti átreídezéseken nil - az
e8yes eszközök és kötelezettségek minősíté§e nem változott.

Értékelósi €lvek vá|lozá§a

Az előző .j'zleti, év íí|éllegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - ajogszabályi előírások változásain
tríl - íem vátoziak,

-#
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4.3. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóbú 
^z 

elöíl,t sémán tul új mérl§gtételek(adományként kapott egyéb eszközök)
szerepel,

Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei továbbtagolásáílak l€hetőségével a Gyermekíák Alapitvány a tírgyidőszakban élt,

4.4, Mérlegen kivüli tételek

Nyitott határidós, opciós és swap is/letek
A gazűlkodónak a mérlegben nem látszó, a méIleg fordulónapjág Ie nem Zirt ügyletek miatti fiiggő,
vagy biztos (iövőbeni) kötelezettsége nin§s.

Nem látszó jövőbeni flzeté§i kötelezett§égek

olyan, a méílegben meg nem jelenő pénzüg/i kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése
szempontj ából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

4.5. Befektetett e§zközök

Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása

A terv szerint elszímolásm kerüló értékcsökkenés megváltoáatlá§íra a tírgyidőszakban nem került sor,

Értékc§ökkenési leirá§ újbó|i megálhpítása

Teíveí felüli értékcsökl@nési leírás elszámolása vagy alnak visszaírása kapcsiia a besziámolási
idősz2kban terv szerinti értékcsökkenési leírá§ ismételt megállapitlására nem került SoI.

Befektetett €§zközök alakulása
ezeT fofint

Immateriális iavak Tárgvi eszköz-ök ö"""a""o
Bruttó ért. íütó 2011.01.01 1.623 123 -3,7,7 125.000

Nóvekedé§ 0 1-235 1.235

csökkenés 0 0 0

záró eeverl7ee 1,623 124,612 126.235

Értékcsökkenés elózó évek
,7 

51 42,9,7o 43 -,721

Értékcsökkenés növekedés 16 lo.329 l0.345
Esyéb növekedés 0 0 0
Esyéb csökkenés 0 0 0

Vagyoni értékú jogként az Alapítván}mát az üdülési jog, a telefon houzájárulás szerepel.

Immateriáis javakkétrt. a vásárolt szoftver mutatható ki,

Tlárgyi eszközkéDt id§n az adománykéfi kapott személyautó, valamint, ilodai bercndezések bővítése és
a 100 e Ft alatti t|tgyi eszközök, beszerzése jelenik meg,

z-<€,
Gyermep!\!§lp|§iáav j§ ,§*:. .}i;l, ,, , ':'r§§§§§§: 

, 
' 

':""]J§égé§iító me]léklet'
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4,6. Forgóeszközök

Háira§orolt €§rköz6k

A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonl megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy a
kibocsátóná hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a tárglévben nem szerepel,

4.6.1 Készletek

Készleteink között a december 31_en leltirban lévő vásárolt és adomány tápláék-kiegészitő termékek
és vémyomlásmérőb vércukorszinhnérők és egyéb kiilönféle adományozott készletek szerepelnek.

4.ó.2. KöYetelések

Követeléskent taítjuk nyiluin: az elszámolásra kiadott etőlegeke| Médinétől örökölt pénz€szkóz
követelés péDzügyileg úég nem teljesített összegeit, a támogatási célía beszefzett fel nem hasmál
étkezési jegyeket.

4,6,3. Pénzeszközök

Az Alapítvriny értél9apírját, palzeszközeit bankszámllán, i etve házipélz!íTban tartja, taItalékait
elkiilönített letéti sziámlán kezeli.

4.7. Saját tóke

saját tőke Yáltozása

A saját tók§ elemein€k tláIgyévi változlásai, valamint a változások okai az alábbiak:

Indu]ó tőke 1,00

Jegyz€tt, de be n€m fiZetett tóke 0,00

Tóketaítalék 93.t 1

0,00

Lekötö.t tartalék 0.00

Eltékelési iartalék 0,00
Mérieg szeíinti eTedmény

901.506 941-664 1,05saját tók€ ö§sze§en

A saját tóke össz€sen 40,158 Fl- kal változott, növekedett.

Induló tőke rlakulá§a

Az indrrló tőke a társ/időszakban n€m vátozott,

Kapc§olt vállalkozá§ok által jeryzett tóke

Az Alapítványnak kapcsolt \4állalkozása nincs,

901.406

Btrmekák Alapífufu!}l x .,..Kúáé*í&§tlé&§§
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Lekötött tartalék jogcímei

A merlegben lekötött taltalék nem j elenik meg,

4.8. céltartalékok
céltartalékok kapcsolt Yállalkozásokkal §zembeni kötelezett§égre

A mérlegben kapcsolt vállalkozásokkal §zemb€ni kötelezettség€kre képzett céltartalék sem az előzö
évben, sem a targyévben nem szercpel, mefi az Alapítván},rrak kapcsolt vállalkozása nincs,

4.9. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejárahi kötel€z€ttségek

A mérlegben olyan kötelez€ttség nem §zerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év,

Hosszú lejáratú kötelezett§égek - kezelésbe Yett e§zközökre

A mérlegben törvéDyi lendelkezés illetve felhatalmazás alapjáa kezelésbe veít, az állaíi vagy
önkormányzati vagyon részét képező eszköz nem szelepel, ís/ ah}toz kapcsolódóan es/éb hossai
lejáratu kötelezettség sem kelült kimuiatlá§a,

Köt€lezettségek át§orolása

A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes
töTlesáése átsorolásár,a nem kelült sol

Bizto§ított kötelez€tt§égek

A méílegben kimutaiott tárgyévi kötelezettségek között zálogioggal ,V?gy hasonló jogokkal biztosítoit
kötelezettség nem §zerepel,

Kapottnál úa§/obl, összegben yi§§zafizetendő kötelezettségek

A Lirgyéü köteiezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váitótartozás vagy egyéb
kötelezettség nincs, ahol a visszafiZetendő összeg na8yobb a kapott összegnél,

Rövid lejárati kötelez€tt§égek tételei:

- 2011, évet terhelő, de 2ol2januári kifizetésű munkabérek és közterhei, valamini januárbat
esedékes szátíiói álomiiny.

passzíy idób€li elhatárolá§ok
Passziv idóbeli elhatároliá§ként tartjuk nyilván a közij'zemi dijakat, anyagjellegú és egyéb
szolgáltatásokat, amelyeknél a számla 2oil-es teljesítésű, de a 

^ 
száí§lázása csak 2012.-b€n történt

meg,

5. Er€dménY-kimutatá§hoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Elóző évek módosítása

A korábbi (lezád) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőüés nem volt,

5.2. Össze nem hasoulítható adatok
A Gyennekrák Alapítvány eredmény_kimutaiásában az adatok _ a jogszabál Változások miatti
átrendezéseken úl _ összehasonlíüatók az előző iizleti év megf§leló adatával,

é:<,-,:
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5.3. Az eredmény-kimutatá§ tagolá§a

Új tétel€k az eredmény-kimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán níl új eredmény-kimutatás sajátos tételek szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredmény-kimutatásban

AZ €redmény-kimutatás tételei továbbtagolásának ]eh§tőségével a Gyermekák Alapítvány a
társ/időszakban élt.

5.4. Bevételek

A Gyermekrak Alapítüány bevételeirrek megoszlását, és azok alak:ulását mutatjabe az alábbi táblázaí|

Bevét€lek alakulá§a és megoszlá§a

Bwétel-kalegória Élőz6 éy
l0o0HIrF I

Elózó év

Attivált saját teljesitnmyarék

Péúijg/i múvcLelek bevótelei 14,34

342.938

Kapott táúogátá§ok bemütatása

A Gyermekrák Alapítvány a tárg/idószakban elszámolt mórlegben jogcímeíként kimuiatott, kapott
támogatásait a köáasznúsági jelentésben tovább részletezi,

5.5. Ráfofdítások

Ráfordítások alakulása

A Gyermekiák Alapítvany ráfofditásainak megoszlását, és azok alakullását mutaia be aZ alábbi táblázat:

Ráfordítá§ok alakulá§a e§

R]ífordíiás,

An] agjell€gu raíoíJiló0k

ijelle8ú ráfordítások

i múveletek úfordírásai

Rmdkivül j niforditások

Költ§égek költségnemenként

A kóltségek költségnemenkénti megoszlását muíatja be az alábbi lábléaat:

80,4]

14_,75

0,29

302.?80

293,166

]0 5]4

'Gyermekr.ák Alapítvány , ]: Ki§§ésáó melláaat



-15-

Köll§égek költ§€trefi énkéoti mego§z|á3a. alakuláse

Kutatá§ é§ kí§érleti fejle§ztés tár§iévi kö|tségei

A tárryidőszakban kutatiá§i, kísérleti fejlesáési költsé8 nem keriilt elsáínoiásra,

5.6. Er€dmény

Döntés az eredmény felhasználásáól

A jóvráhagyásra jogosult testiilet által §lfogadott haározat mindenben megegyezik az aőzott eredmény
felbászn|íliásra vonatkoá javaslattal, Az alapítqány a céljainak meg,valósulása erdekében hasznrálja fel
az adózott eredroényét.

Lezárt határidős, opció§ és swap ü§ etek az eredményben

A gazdálkodónak a beszámolási időszakban hatiáridós, opciós, velamint swap ügyletei neín voltak.
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6. Táiékoztató adatok

6.1. Kiemelt juttatá§ok

Könylvizsgáló által felszámitott díjak
A tárgyévi ületi é}íe vonatkozóalr a kön},wizsgáló élíal yJzáíóIag kön},Vvizsgálati üj kedlt
felszímításrq más szolgáltatásokat ellenerték fejében a kön},!,vizsgáló íem nyijioti. A beszimoló
kötr}.Vvizsgáatáert felszámított dij összege: 48 l e Ft,

6.2. Bér- é§ létszámadatok

Létszámadatok

A Gyefmekák Alapítvány a tiirgyévben átlagosan 5 ,4 íő munkaválalót foglalkoztatoit.

Béradatok

A Bruttó belköltség a tisáeletűjal*al együtt 33 .282 e Ft,/olt.
Ebból tisáeletdíj bruttó 9.569 e Ft &tékben k€rült kifizeté$e. A munkavállalók bérköltsége bruttó
] 9.922 e Ft-ot. egyéb beí 3791 e Ft-ot iefl ki.

személyi jellegú es/éb kifizetá§ek

Egyéb személyi jellegű kifizetés 2,045 € Ft értékben történt,
Szernélyi jellegri kifizetésként szerepel, étkezési hjárullás, a reprezenáció, üzemorvos, , védöszemüv€g,
telefoDadó, kikiildetés stb.

vezető ti§ztségvi§előkiuttatásai

Az Alapítvány vezetó tisztségviselői iárryévi juttatá§ai:
. Tiszieletdíj (bruttó) 9,569 eFt értékben.
. EbbőI levonásra keíiilt 3,293 e Ft adó-, és járuléldeher (adóhatóságíak megfizetve)

íebátnátó 6.216 e Ftkeíiilt tényle8es kifizetésre.

6.3. Köruyezetvédelem

ve§zélyes hulladékok, kör:Byezetr€ káros anyagok

A tevékenység j€llegéből adódóan a cyermekíák Alapítvány nem termel, és nem |irol ve§zélyes
hrrlladékot, a tevékenység sonán k€letkezó, kömyezefue káros anyagok elenyészők.

Környezetvéd€lmi költ§ég€k

Közvetlenül kömyezetvédelemmel kapcsolatosan sem az €lőző iizleti évben, sem a iárryévben költség
rcú került elszámollásra

Környezetvédelmi céltartalékok

A kőmyezetvédelmi kötelezettségelq a kómyezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére s§m
az előző iizleti évben, sem a tlárgyévben céltartalék-képzés nem töfiént,

Nem látszó környezetvédelmi kötelezett§égek

A kötelezettségek között ki Dem mutatott kömyezetvédeLmi, hel}teálítási kötelezettség a fordrrlónapon
nem állt fern.

Wr3hpítváíí§ i§§l§§§§§§§§§§§iegg§zí§melléklet
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6.4. A megbízható és valós összképhez szükség€§ további adatok
A szárnviteli törvény előínísainak alkalnazís4 a sz{ínvjteli alapelvek éívényesítése elegendő a
megbíáató és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatiá§ban történő bemutatásáüoz.

Fr--,€


